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Lotes de 200m² por apenas:
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REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

rinópolis foi reformado para 
oferecer melhores condições às 
pessoas que utilizam para velar 
seus entes.

Acreditamos que essa seja uma 

maneira do executivo municipal 
mostrar respeito aos que estão no 
local em um momento tão difícil.

Segundo a administração essa 
reforma já era solicitada pela po-
pulação há muitos anos e agora 

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

Foi realizada pintura total do 
prédio, adaptação estrutural, 
manutenção e trocas elétricas, 
além de problemas de infiltração 

corrigidos.
Agradecemos a administração 

municipal, todos os funcionários 
envolvidos e a câmara municipal 
pela parceria e luta pelo conforto 
dos munícipes de Marinópolis.

MARINÓPOLIS

A empresa Delícias do Porco 
foi visitada pelos representantes 
da Associação Comercial no dia 
18/10 para tratarem de um assun-
to que não é comum na rotina da 
entidade.

Depois de unirem forças com 
os Vereadores Vilson de Dalas e 
Tomate a Associação Comercial 
ressaltou para os proprietários 
da empresa o quanto é impor-

tante para Palmeira D’Oeste 
à permanência da empresa no 
município.

Há tempos o Vereador Vilson 
de Dalas e Tomate já tratavam 
desse assunto junto aos empre-
sários e agora, com a chegada 
da Associação Comercial, fi-
cou definido que a empresa 
FICARÁ EM PALMEIRA 
D’OESTE.

O empresa, representada pelo 
Sr.  Jefferson Sestari afirmou que 
a transferência para Fernandópo-
lis será realizada normalmente, 
contudo, devido aos pedidos 
dos Vereadores, eles irão criar 
um setor de DEFUMADOS e 
manterá as famílias trabalhando 
na empresa.

A empresa se enche de esperan-
ça com funcionários do legislativo 

que buscam somar e pensam no 
seu município em PRIMEIRO 
LUGAR.

Agradecemos a presença dos 
representantes da Associação Co-
mercial, Celso Curti e Dim Polai-
ne, Além, claro! Aos vereadores 
Vilson de Dalas e Tomate.

Palmeira D’Oeste encontrará o 
progresso com pessoas que bus-
cam somar e não diminuir.

PARCERIAS QUE CONSTROEM
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ESTRADAS RURAIS - PALMEIRA D’OESTE
SERÃO 6 QUILÔMETROS DE ESTRADA.

Mais uma vez o Prefeito Dodô 
foi pessoalmente checar o an-
damento de obras em Estradas 
Rurais.

Desta vez foi no Bairro Espirito 
Santo e serão 6 QUILÔMETROS 
DE ESTRADA. 

Os trabalhos serão acompa-
nhados pelo Fiscal da Prefeitura 
e pelo próprio prefeito durante 
as obras

Melhorias como, conservação, 
quebra de barrancos, nivelamento 
para controle do escoamento da 
água e “bigodes”, fazem parte 
das atividades realizadas pelo 
maquinário da prefeitura.

Desde o início de seus traba-
lhos o Prefeito Dodô continua 
mostrando muita preocupação 
com as estradas rurais e quem 
mora na zona rural tem observado 
máquinas trabalhando próximo 
de sua propriedade. 

Em outra oportunidade prefeito 
no disse que, pra ele “...estradas 
rurais não ligam apenas a proprie-
dade rural ao município urbano, 
mas sim, leva itens de consumo 
altamente necessários para nos-
so dia a dia, principalmente para 
nossa mesa...”

Parabenizamos o trabalho dos 
funcionários municipais coman-
dado pelo fi scal Léo, ao prefeito, 
aos vereadores, proprietários 
rurais que cedem o espaço de 
sua terra para a obra e todos os 
envolvidos que contribuem de 
alguma maneira.

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

de Santa Fé do Sul-SP, Ademir 
Maschio, esteve visitando o mu-
nicípio de São Francisco, onde 
foi recebido no Paço Municipal 
Edson Stelut (Sede da Prefei-
tura).

Oportunidade onde os prefei-
tos trocaram informações perti-
nentes à administração pública 
e sobre a gravidade nosso atual 
momento político econômico.

Prefeito Ademir, parabenizou 
o prefeito Maurício pelo bom 
trabalho que realiza cuidando da 
bela São Francisco e sua popula-
ção e fi nalizou dizendo:

“Maurício é o prefeito das 
grandes conquistas, foi o prefeito 
da região que mais conquistou 
juntos aos governos estadual e 
federal. Aproveito para convi-

região. O Maschio é o prefeito 
das inovações, das grandes trans-
formações” (Prefeito Maurício). 

O prefeito Maurício, confi rmou 
presença na inauguração da deco-
ração natalina de Santa Fé do Sul 
e retribuiu o convite convidando 
o prefeito Ademir Maschio para 
prestigiar com sua presença no 1º 
Moto Rock in São Francisco que 
acontecerá nos dias 13, 14 e 15 
de dezembro desse ano de 2019. 

Foto: Foto: Maurício Honó-
rio de Carvalho (prefeito de São 
Francisco) e Ademir Maschio 
(prefeito da Estância Turística 
de Santa Fé do Sul).

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

Visite nosso site: http://saofran-
cisco.sp.gov.br/

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

dar toda São Francisco e região 
para a inauguração da decoração 
natalina da nossa Estância Tu-
rística de Santa Fé do Sul que 
acontecerá no dia 15 de novem-
bro próximo” (Prefeito Ademir).  

Por sua vez o prefeito Maurício 
Honório de Carvalho, disse:

 “A população de Santa Fé do 
Sul está de parabéns por eleger o 
Ademir Maschio para prefeito, 
foi um avanço, surge aqui uma 
nova liderança regional que 
poderá fazer muito não só pela 
Estância Turística de Santa Fé 
do Sul, mas sim por toda nossa 
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Nesta última sexta-feira 27/09/2019 tivemos a tradicio-
nal Tarde Sertaneja de Palmeira D’Oeste onde diferentes 
municípios se encontram em nosso centro cultural para 
cantar e se divertir. O prefeito Dodô participou dando 

abertura ao evento e a coordenadora do CRAS Marcela 
narrou todo o conteúdo. A primeira Dama Andréa presti-
giou e permaneceu durante todo o evento. Tanto para quem 
assiste quanto para quem participa o evento é realmente 

emocionante e contagiante. Fica muito mais fácil entender 
a expressão “Melhor Idade” quando vemos os sorrisos nos 
rostos dos presentes. Nestes eventos a professora Priscila 
resgata junto aos idosos a trajetória do musica sertaneja 

de forma cantada. Parabenizamos a todos os funcionários 
que participam e colaboram de alguma forma!

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

PALMEIRA D’OESTE DECRETA QUE USO DE 
MÁSCARAS EM ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS 

E PRIVADOS AGORA É OBRIGATÓRIO
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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

13 de Julho de 2018 - Ano III - Nº 250 - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

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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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

Marcelo Rosa de Rezende afirma que a maioria das mortes no trânsito é resultado do comportamento imprudente
O médico Marcelo Rosa de Re-

zende, do Instituto de Ortopedia 
e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medi-
cina da Universidade de São 
Paulo (USP), não tem dúvi-
das: as mortes e lesões graves 
sofridas pelos motociclistas 
são resultado, na maior parte 
dos casos, do comportamento 
irresponsável no trânsito.

Motociclista, Rezende par-
ticipou nesta terça-feira (24) 
da #live organizada pelo De-
tran.SP sobre como conduzir 
uma moto em segurança. Foi 
a última transmissão feita 
pelo Facebook da série rea-
lizada pelo órgão em parceria 
com o Hospital das Clínicas 
acerca de saúde no trânsito.

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

não entender o veículo que 
está usando. A moto é um ve-
ículo bom, ágil, econômico, 
que ajuda muito no transpor-
te nas grandes cidades. Mas 
é preciso saber que se trata 
de um mecanismo extrema-
mente frágil”, diz.

No Estado de São Paulo, 
34% das vítimas de trânsito 
são motociclistas, de acordo 
com dados do Infosiga SP, 
sistema de dados do Governo 
de São Paulo que traz men-
salmente informações sobre 
acidentes.

Nas conversas do dia a dia 
com pacientes vítimas de 
traumas graves, Rezende diz 
perceber que muitos não têm 
noção a respeito dos compor-
tamentos imprudentes que 
adotam.  Segundo ele, prati-

dicina da USP e citada pelo 
especialista durante a #live, 
os homens (92%) com idade 
média de 30 anos são as prin-
cipais vítimas de acidentes 
com motocicletas.

“O jovem tem um ímpeto 
maior, quer mostrar as habili-
dades, mas é preciso lembrar 
que moto não é para isso. No 
trânsito, é preciso dirigir de 
uma forma absolutamente 
segura”, defende.  

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

onde os motociclistas utili-
zam os corredores de trânsi-
to, são comuns as colisões 
laterais, em que os membros 
inferiores são atingidos. De 
acordo com Rezende, o HC 
recebe muitas vítimas de fra-
turas expostas nos membros 

inferiores e são frequentes as 
amputações.

Outra situação comum é 
a projeção do motociclis-
ta, o que causa traumas nos 
membros superiores, fraturas 
graves, lesões na coluna e 
traumas crânio-encefálicos. 
“Infelizmente, os maiores 
doadores de órgãos são os 
motociclistas. É uma estatís-
tica muito triste”, lamenta.

Motociclistas vítimas de 
acidentes costumam ficar 
longos períodos internados 
em recuperação. A pesquisa feita 
USP mostra que, do total de en-
trevistados, apenas 20% tiveram 
alta após antes de seis meses de 
internação e 80% permaneciam 
em tratamento, com limitações 
funcionais e sequelas (30% delas 
definitivas).

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

Entre os principais com-
portamentos imprudentes, 
o médico destaca o excesso 
de velocidade como o mais 
perigoso. E nesse contexto, 
os entregadores de comida in-
tegram um grupo de alto ris-

co, segundo Rezende. “Eles 
deveriam cumprir um tempo 
mínimo nos trajetos, sem se 
arriscar tanto.”

Juventude
De acordo com a pesquisa 

“Causas de Acidentes com 
Motociclistas”, realizada em 
2013 pela Faculdade de Me-

O que há de especial no Templo da 
Boa Vontade (TBV)? Por que o local 
atrai gente de tantas partes do Brasil 
e do mundo? Situado no coração 
do Brasil, o Templo da Paz, como 
também é conhecido, é um ícone 
místico e espaço dedicado à Espiri-
tualidade Ecumênica. Suas portas 
permanecem abertas dia e noite para 
atender peregrinos e visitantes em 
busca de um local para orar ou me-
ditar livremente, conforme a crença 
de cada um. Segundo dados oficiais 
da Secretaria de Estado de Turis-
mo do Distrito Federal (Setur-DF), 
anualmente, mais de um milhão de 
pessoas visitam o monumento.

Conectando com boas energias
No TBV, o sentimento de paz é 

todo o tempo lembrado pelas pessoas 
que frequentam o local. É comum os 
peregrinos surpreenderem-se a cada 
ambiente visitado. Em 2013, por 
exemplo, a guitarrista Bibi McGill, 
da equipe da cantora norte-america-
na Beyoncé, aproveitando a agenda 
de shows da artista no Brasil, esteve 
na Pirâmide da Paz: “É exatamente 
o que precisava para trazer paz para 
minha vida, para trazer purificação e 
um pouco de cura e tranquilidade. Ao 
caminhar na parte escura [da espiral, 
na Nave do TBV], fiquei pensando 
no meu crescimento, do que quero 
me libertar, em que quero mudar. Ao 
chegar no centro, conectei-me com 
a energia do Céu, com a energia da 
Terra, e trouxe isso para o meu cora-
ção. Depois, caminhei na parte clara, 
saindo da espiral mais leve e muito 
conectada” declarou a guitarrista, 
que postou várias fotos da visita em 
sua conta nas redes sociais.

Outros integrantes da equipe de 
Beyoncé acompanharam Bibi na 
visita ao monumento. O cinegrafista 

Templo da Boa Vontade — uma energia extraordinária que ultrapassa fronteiras
para montar um espaço semelhante 
na casa dela.

“O Mistério de Deus Revelado”
A Pirâmide das Almas Benditas 

também recebeu a visita do músico, 
cantor e compositor Robert Plant, 
que foi vocalista da banda britânica 
Led Zeppelin. Considerado um dos 
grandes astros do rock, Plant foi ao 
Templo da Boa Vontade para meditar 
antes de uma apresentação na capital 
federal. Ele estava acompanhado 
por produtores e integrantes de seu 
atual grupo, The Sensational Space 
Shifters. Na ocasião, afirmou que 
muito ouviu falar da Pirâmide da 
Paz, por isso fez questão de conhe-
cer o monumento na primeira visita 
dele à capital do Brasil. No TBV, o 
cantor percorreu todos os ambientes 
e, diante da Mandala, repetiu o ritual 
dos peregrinos, estendendo as mãos 
à frente da obra, para refletir e orar. 
Utilizando a câmera do celular, o ro-
queiro fotografou a inscrição situada 
no Salão Nobre que traz este pensa-
mento do fundador do TBV, José de 
Paiva Netto: “Se há noite escura, 
também existe manhã radiante”. 

Depois de caminhar pela espiral e 
observar o Cristal Sagrado, o cantor 
destacou a qualidade da música am-
biente da Nave do TBV, que favorece 
a meditação. Naquele instante, os 
peregrinos ouviam as composições 
do Oratório O Mistério de Deus Re-
velado, de autoria do compositor 
Paiva Netto. Sabendo disso, Plant 
perguntou, então, como conseguiria 
aquele CD. Em seguida, com o disco 
em mãos, simpaticamente brincou: 
“Posso tocá-las no meu show?”.

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

Vontade (LBV), Alziro Zarur (1914-
1979), sonhou um dia erguer um 

Douglas Porter, a trompetista Crystal 
Ravél Torres e o fotógrafo Robin 
Harper percorreram os ambientes e 
registraram imagens. Todos se mos-
traram fascinados com a referência 
à Espiritualidade Ecumênica em um 
local onde pessoas de todas as classes 
sociais, etnias, religiões e filosofias 
de vida são recebidas de braços aber-
tos. Na opinião de Crystal Torres, 
que, por conta da profissão, já viajou 
por muitos países, é possível sentir no 
Templo da Boa Vontade uma energia 
extraordinária. Segundo ela, a expe-
riência deixou uma forte impressão. 

“O Templo [da Boa Vontade] é mui-
to mágico, muito espiritual. É um 
lugar lindo para visitar, alcançar o 
equilíbrio e reorientar-se espiritual-
mente. Gostei muito do encontro de 
ideologias e de culturas religiosas, 
porque, no final das contas, Deus é 
Amor. A maior lição que eu aprendi 
é que não importa onde você está, 
Deus é Amor, pois Deus se expressa 
das mais diferentes formas. É muito 
bonito ver tudo isso presente em um 
único lugar.” A visita ao TBV foi tão 
marcante, que Crystal resolveu bus-
car inspiração na ambiência do lugar 

templo do ecumenismo, aberto a 
todas as pessoas que buscassem paz 
e um encontro consigo mesmas e 
com a espiritualidade. Em vida, o 
saudoso jornalista, radialista e poeta 
carioca anunciou o elevado propó-
sito de construir o Templo da Boa 
Vontade na capital do Brasil. Seu 
fiel sucessor, o jornalista, radialista 
e escritor José de Paiva Netto, não 
economizou esforços para concre-
tizar esse ideal. Em 1985, durante 
memorável congresso legionário 
dedicado às mulheres, em Belo Ho-
rizonte/MG, convocou o povo, que 
prontamente atendeu ao chamado. 
“Promessa que o nosso amigo (Za-
rur) fez é uma promessa nossa. Ele 
disse que a LBV daria ao Brasil um 
templo onde as pessoas realmente 
confraternizariam. Para construí-lo, 
nossa principal ferramenta será a Fé 
Realizante, e essa Fé os legionários, 
principalmente as mulheres, têm so-

bejamente...”, afirmou Paiva Netto.
Há 30 anos, o Templo da Boa Von-

tade cumpre o papel de acolher todos 
que, nos desafios da vida, precisam 
de um momento de reflexão. “Se há 
necessidade de um teto para as pessoas 
se protegerem das intempéries atmos-
féricas, urgente se faz um local que as 
abrigue das tormentas do sentimento, 
esquecidas as suas diferenças religio-
sas, ideológicas, políticas, econômicas, 
de modo a se refazerem espiritualmen-
te, descansando das procelas íntimas. 
Todo mundo tem uma dor que não con-
ta a ninguém, desde o mais poderoso ao 
mais simples dos homens, até mesmo 
os Irmãos ateus”, destaca o fundador 
do Templo do Ecumenismo Divino.

Participe das comemorações dos 
30 anos do Templo da Boa Vontade!

Quadra 915 Sul — Brasília/DF — 
Confira a programação acessando: 
www.amigosdotbv.org.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
Processo nº009 - 13/09/2019
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: ADELSON MARIANO DE BRITO

Decisão        
 

ADELSON MARIANO DE BRITO, já qualificado nos autos, 
pleiteou sua Aposentadoria Especial, uma vez que o requerente 
apresentou todos os documentos comprobatórios da condição 
de segurado o que corroborou para a concessão do beneficio.

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 
da concessão do beneficio Especial. 

É o relatório.

Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está 
devidamente comprovado pelos documentos constantes nos 
autos que o servidor completou todos os requisitos necessários, 
fazendo jus ao benefício com proventos proporcionais , estando 
assim de acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal 
nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
D’ Oeste, (SP), 13 de Setembro de 2019.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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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: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000882-59.2015.8.26.0414

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 aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA ajuizou ação de 
USUCAPIÃO, visando o imóvel denominado parte do lote 12 da quadra 22, situado com frente 
para a Rua Rio de Janeiro, medindo 10 metros de frente e fundos por 14,5 metros na linha da 
frente aos fundos, contendo como benfeitoria uma casa de alvenaria de tijolos coberta com telhas 
romanas e telhas onduladas, com 108,74 m² contendo 2 quartos, sala, cozinha, 2 banheiros, área 
de serviço, alpendre com garagem, devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal de São 
Francisco sob nº 000296-00, e registrado no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de 
Palmeira d'Oeste sob nº 5819, tendo em face do arrolamento de bens deixados pelos falecimentos 
de Alcides do Amaral Mendonça e Anna Odette Siqueira de Mendonça, passado a ser tão somente 
do herdeiro Alcides do Amaral Mendonça e sua esposa Rita Miriam Berto do Amaral Mendonça. 
A autora ajuizou a ação alegando posse mansa e pacífica há quase 23 anos, portanto no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não sendo contestada a ação, o 
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 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 16 de março de 2017.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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 ��3=HŜ i�~���H��3$̂ �~-����̂ ~-�~���.-�/̂ Hi-
0124504�67�84927:54�6;17<>7
?151�67�84927:54�6;17<>7
@454�AB:04
5CD�E@�FG�BIJGKLMIN�OPQRN�TN�0GUVMI�W�078�RXQYZWZZZN�?IUG[�\RQ]�
_̀XRWR_RQN�8DaKGbMD�6;IGcVGW<8�W�7WKDba[�dDaKGbMDFIGcVGeVfcdTfCcTLM
ghjkjlh�mn�̂onpmlqnpoh�rh�/stulvhw�mrx�yz{|}qlp��xy�{}}qlp

�~3�̂ i�~��3S���~3$.-

8MI�GccI�6b�bVDa�U�[ y}}}�����z�z}y����z��}�y�
0aDccG���4ccCUVI[ 3ponjml��h����	onur�n�
	jronur
5G�CGMGUVG[ �htnjoh�-ul�nljr�mhx��rpohx
:UVGMFbVDUFI�\8DccbJI][�hjn�mn�-ul�nljr�mhx��rpohx

8MbIMbFDFG�:FIcI
�CcVb�D��MDVCbVD

�~3�̂ i�/̂ �̂ �
-Sg�
3��S�-�~�����
�3�-�����/�~3~-�S-��̂H�-��~��
3S���~3$.-�~���-����~��-i3��3�̂ �~-���̂ S�-������H��3~-�/-��
�-=���-�-i3��3�̂ �~-���̂ S�-����/�-
���-�S�y}}}�����z�z}y����z��}�y��

1\4]�22T��Cb�\D]�FG�6bMGbVI�FD�@DMD�AUb�DN�FI�?IMI�FG�8DaKGbMD�6;1GcVGN�7cVDFI�FG�<�I�8DCaIN�
6M\D]T�54?479�<491241�19:@7:54N�UD��IMKD�FD�9GbN�GV�T

�~3�̂ i�/̂ �̂ �
-Sg�
3��S�-�~�����
�3�-�����/�~3~-�S-�� Ĥ�-��~��
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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

“Amarás o teu próximo como a ti mesmo”
Refletindo sobre a socieda-

de em que vivemos, podemos 
concluir que estamos passando 
por grandes desafios sociais e 
religiosos. O ser humano está se 
tornado totalmente indiferente 
com o próximo. Mas, quem é 
o nosso próximo? Essa mesma 
pergunta um doutor da lei a fez 
a Jesus.

Jesus respondeu-lhe usando 
uma simples parábola, a do “Bom 
Samaritano”, para explicar quem 
é o próximo. Um homem que 
descia de Jerusalém para Jericó 
e caiu nas mãos de assaltantes 
que lhe arrancaram tudo, espan-
caram-no e o deixaram ferido. 
Passou um sacerdote, viu aquele 
homem caído e seguiu adiante 
por outro lado do caminho. As-
sim também um levita. Por fim, 
passou um samaritano, viu aquele 
homem caído, teve compaixão e 
ajudo-o, cuidando de suas feridas 
(cf. Lc 10, 29-37).

A pergunta que parece óbvia, 
“quem é o meu próximo? ”, Jesus 
no-la apresenta de forma diferen-
te: como nós fazermos próximos 
de nossos irmãos e irmãs? Nós 
todos, sobretudo as novas gera-
ções, excessivamente envolvidas 
com as novas tecnologias, esta-
mos tendo sensibilidade uns para 

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

Podemos levantar muitas per-
guntas e ter bons ideais, mas é ne-
cessário agir, estar junto e cuidar, 
ou melhor, se colocar a lavar os 
pés uns dos outros (cf. Jo 13, 14), 
seguindo o exemplo de Cristo. A 
Campanha da Fraternidade deste 
ano, vem nos mostrar caminhos 
para vivermos a caridade de forma 
mais coletiva, tendo como tema as 
“Políticas Públicas”. Como cida-
dãos que somos, temos que estar a 
serviço da coletividade, seguindo 
o exemplo do “Bom Samaritano”.

Com o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa Fran-
cisco, que está ocorrendo de 6 a 
27 deste mês, a Igreja Católica 
está dando um belo exemplo 
de atenção aos povos sofridos 
da Amazônia. Este Sínodo tem 
como objetivo olhar para nos-
sos irmãos e irmãs que acabam 
vivendo sem dignidade e que 
precisam de cuidados e, assim, 
valorizar as culturas indígenas e 
de outros povos que ali vivem, 
que se sentes excluídos da so-
ciedade; e olhar também para o 
nosso meio ambiente, que está 
sendo degradado. 

Por isso, o Sínodo está tratando 
a Amazônia sob o ponto de vista 

da ecologia integral. Que este Sí-
nodo possa nos ajudar a ter um 
novo olhar com relação aos nossos 
irmãos e irmãs da Amazônia, a 
exemplo do “Bom Samaritano”, 
e assim podemos honrar o manda-
mento que Cristo nos deixou: amar 
o próximo com a nós mesmos.

Jesus conclui a parábola di-
zendo ao doutor da lei: “Qual 
dos três, em tua opinião, foi o 
próximo do homem que caiu 
nas mãos dos assaltantes? Ele 
respondeu: Aquele que usou 
de misericórdia para com ele; 
Jesus então lhe disse: ‘Vai, e 

também tu, faze o mesmo’” (Lc 
10, 36-37). 

Portanto, precisamos olhar o 
nosso próximo com caridade e 
esperança, para podermos ter um 
bom futuro, seguindo exemplo 
do “Bom Samaritano” que aju-
dou aquele irmão caído à beira 
do caminho, pois precisamos ser 
“misericordiosos como Deus Pai 
é misericordioso” (Lc 6, 36). 

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

Se nada mudar, o Supremo 
Tribunal Federal deverá decidir 
nesta quinta-feira (17) sobre a 
prisão (ou não) dos condenados 
em segunda instância. A definição 
poderá alterar a jurisprudência 
e levar à libertação de 170 mil 
condenados nesta situação em 
todo o país. Porém, o grande 
indutor dessa mobilização é o 
ex-presidente Lula, preso des-
de 7 de abril do ano passado em 
função da condenação no caso 
do apartamento triplex do Gua-
rujá, em que foi apenado pela 13ª 
Vara Federal de Curitiba, cuja 
sentença teve confirmação no 
TFR-4 (4º Tribunal Federal de 
Recursos). É decisão intrincada, 
já que os cinco ministros tidos 
como “garantistas” da presunção 
de inocência (Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski, Marco 
Aurélio Mello, Celso de Mello 
e Rosa Weber) devem votar pela 
não execução da sentença nesse 
nível do processo, enquanto ou-
tros cinco (Alexandre de Moraes, 
Edson Fachin, Luiz Fux, Luís 
Barroso e Cármen Lúcia) conti-
nuarão defendendo a prisão dos 
réus assim que se decide o recur-
so de segunda instância. Assim, 
ficará nas mãos do presidente da 

corte, Dias Toffoli, o solitário e 
importante voto de desempate.

O veredito de Toffoli ganha im-
portância e visibilidade. Existem 
abalizadas opiniões tanto para um 
quanto ao outro lado da questão. 
A suprema corte e seus ministros 
sofrem severo ataque e pressões 
de todos os lados. As redes so-
ciais, nova e influente tribuna da 
sociedade, trazem pronunciamen-
tos que vão desde a defesa contra 
ou a favor até a temerária inter-
venção militar com o fechamento 
do STF e, também, do Congresso 
Nacional. O momento exige mui-
ta reflexão e grandeza. O melhor 
é fortalecer e manter respeitáveis 

as instituições em vez de bani-las. 
Assim preceitua a democracia.

Apesar de sua reconhecida 
notoriedade no cenário nacional, 
Lula não deveria ser o motivador 
de um quadro crítico como esse. 
Qualquer decisão – que o bene-
ficie ou penalize – merecerá as 
críticas dos divergentes; a crítica 
é garantida, vindo de um lado ou 
do outro. Logo, o que se espera 
das autoridades e dos poderes é 
serenidade e até uma certa dose 
de patriotismo. Que os ministros 
do STF, ao decidirem a questão 
mirem exclusivamente o viés da 
justiça efetiva e, sem se preocupar 
que sejam os diretos beneficiados 

ou prejudicados, decidam pelo que 
for melhor ao país e sirva à efetiva 
prática da Justiça.

Uns pregam o direito de o réu 
defender-se em liberdade até a 
condenação transitada em julga-
do. Outros advertem que isso leva 
à impunidade dos que têm dinhei-
ro para pagar bons advogados e 
abusar de recursos protelatórios. 
Aí reside o problema. Que Deus 
ilumine os responsáveis pela de-
cisão e todos pensem exclusiva-
mente no País, jamais em réus, 
interesses ou ideologias...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

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

A t r a v é s  d o  d e c r e t o  n º 
2 3  a  P r e f e i t u r a  M u n i c i -
p a l  d e  P a l m e i r a  D ’ O e s -
t e  d e c i d i u  q u e  a  p a r t i r 
d o  d i a  0 4 / 0 5 / 2 0 2 0 ,  t o r -
n a - s e  o b r i g a t ó r i o  o  u s o 
d e  m á s c a r a s  e m  e s p a -
ç o s  p ú b l i c o s ,  p r é d i o s 
p ú b l i c o s ,  e s t a b e l e c i -
m e n t o s ,  e m p r e s a s  p r i -
v a d a s  e  d e  s e r v i ç o s  d o 
M u n i c í p i o  d e  P a l m e i r a 
D ’ O e s t e  q u e  e s t i v e r e m 
a u t o r i z a d o s  a  f u n c i o n a r 
m e s m o  q u e  p o r  s i s t e m a 
d e l i v e r y / e n t r e g a  e  n o s 
c o m é r c i o s  c o n s i d e r a -
d o s  c o m o  e s s e n c i a i s , 
d e f i n i d o s  p e l o  D e c r e -
t o  E s t a d u a l  6 4 . 8 8 1 ,  d e 
2 2  d e  M a r ç o  d e  2 0 2 0 
e  D e c r e t o  F e d e r a l  n º 
1 0 . 2 8 2  d e  2 0  d e  m a r ç o 
d e  2 0 2 0 .

A s  m e d i d a s  v i s a m 
m a n t e r  e m  s e g u r a n ç a 
o s  m u n í c i p e s  d e  P a l -
m e i r a  D ’ O e s t e  t e n t o 
e m  v i s t a  o  a v a n ç o  d a 
d o e n ç a  p e l o  i n t e r i o r  d e 
S ã o  P a u l o  e  i n c l u s i v e 
c i d a d e s  p r ó x i m a s .

A s  m á s c a r a s  o b r i g a -
t ó r i a s  d e v e m  s e g u i r  a s 
n o r m a s  d o  M i n i s t é r i o 
d a  S a ú d e  e  q u a l q u e r 

d ú v i d a  a  r e s p e i t o  d o 
a s s u n t o  p o d e - s e  t r a -
t a r  d i r e t a m e n t e  c o m  a 
s e c r e t a r i a  d e  s a ú d e  d o 

m u n i c í p i o ,  o  p r a z o  p a s -
s a  a  v a l e r  a  p a r t i r  d o 
d i a  0 4 / 0 5  p a r a  q u e  h a j a 
t e m p o  d a s  p e s s o a s  s e 

a d a p t a r e m .
P e d i m o s  a  c o m p r e e n -

s ã o  d e  t o d o s  e  s e  p o s -
s í v e l  f i q u e m  e m  c a s a .

A Prefeitura Municipal de 
Marinópolis está fazendo mais 
uma reforma. Desta vez é o pré-
dio do Projeto que será com-
pletamente reformado.

O Projeto em Marinópolis 
em si, é uma segunda casa 
para muitas das crianças que 
frequentam e temos profis-
sionais de altíssimo nível 
em suas dependências, lá 
os professores e instrutores 
visam construir uma convi-
vência que se refletem não 
só nas crianças, mas também 
em seus familiares, no pro-
jeto buscamos impulsionar 
o potencial individual para 
o enfrentamento das adver-
sidades ocasionadas pelas 
condições do mundo que 
vivemos.

Na atual gestão administra-
tiva vários prédios públicos 
já foram reformados e ago-
ra seguiremos para concluir 
a reforma total do Projeto, 
diversos setores estão dire-

REFORMA – PROJETO MARINÓPOLIS

tamente ligados ao Projeto, 
como educação, social e exe-
cutivo, o que torna o trabalho 
mais intenso e produtivo.

A Prefeitura Municipal de 
Marinópolis desenvolveu 
um trabalho tão bem feito 
e importante nesses últimos 

anos que mesmo em meio a atual 
crise por conta do covid-19 te-
mos recursos financeiros para 
suportá-la.
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CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

RUA BRASIL, Nº 56-100 - CENTRO - PALMEIRA D’OESTE-SP

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

1º DE MAIO
Léo Huber, Mestre em História Social e membro da Pastoral da Cidadania da Diocese de Jales

ARTIGO

Este 1º de Maio é um dos 
mais severos já vividos pe-
los trabalhadores brasileiros, 
atingidos pela implosão dos 
direitos trabalhistas e previ-
denciários. Também as políticas 
sociais – da saúde, assistência 
social e educação, por exemplo, 
tem sofrido cortes expressivos, 
em prejuízo dos trabalhadores.

O Dr. Rodrigo Carelli do Mi-
nistério Público do Trabalho 
da 1ª Região, se referiu à re-
forma trabalhista como “um 
vandalismo”, orientada para 
o lucro fácil do capital. O ar-
gumento para esta reforma era 
a geração de empregos, mas 
ela se mostrou sem nenhum 
efeito real. 

A perda de direitos da CLT 
foi um gigantesco passo em 
direção à criação do “homem-
-máquina”, com direitos re-
duzidos e manutenção barata, 
mas suficiente para que siga 
trabalhando e gerando lucros 
em prejuízo para sua saúde e 
segurança. Para submeter o 

“homem-máquina” às novas 
condições enfraqueceu-se o 
sindicato, que é sua represen-
tação coletiva.

Quanto à reforma da previ-
dência, muitos ainda não to-
maram plena ciência de seus 
efeitos. Assistimos a sonega-
ção de direitos para milhões de 
brasileiros que aguardam por 
meses por sua aposentadoria, 
além de cortes indiscrimina-
dos do Benefício de Prestação 
Continuado – BPC, que atinge 
a população economicamente 
mais fragilizada. As novas re-
gulamentações para a concessão 
de benefícios serão sentidas em 
médio prazo. Alterações como a 
elevação da idade mínima para 
aposentadoria, o tempo mínimo 
de contribuição que chega a 40 
anos e a mudança de cálculo da 
média salarial que resultarão em 
benefícios menores para todos. 

A este cenário soma-se a pan-
demia da COVID-19, que atinge 
ricos e pobres, mas tem efeitos 
mais severos sobre os trabalha-

dores. Estes, além de sofrerem 
uma taxa de mortalidade maior 
por falta de um sistema de saúde 
adequado, vêem seus contratos 
de trabalho sendo revogados, 
reformados ou suspensos. Em 
breve, o desemprego atingirá 
mais de 20 milhões de trabalha-
dores, que somados aos traba-
lhadores informais e aos desa-
lentados, chegará a 60 milhões; 
uma verdadeira tragédia social. 

O Estado deve intervir na 
retomada da economia e na 
proteção à vida dos mais fra-
gilizados. A pandemia está re-
velando os limites da política 
neoliberal do estado mínimo, 
que sempre se mostrou incom-
petente nas situações de crise. 
O Estado deverá ter atuação 
importante, porém com parti-
cipação social para promover 
a dignidade dos trabalhadores 
e para que o lucro deixe de ser 
o único objetivo do trabalho.

Na Bíblia apresenta orien-
tações claras a estes respeito: 
“Se vires em alguma província 

opressão de pobres e o roubo 
em lugar do direito e da justi-
ça, não te maravilhes de seme-
lhante caso...” (Ecl 5,8),e que 
“não oprimirás o trabalhador... 
No próprio dia lhe dará o seu 
salário... porquanto é pobre, e 
disso depende a sua vida” (Dt 
24,14-15).

O Papa Francisco, em en-
contro internacional de orga-
nizações sindicais, destacou 
que “o trabalho não pode ser 
considerado uma mercadoria..., 
tem preferência em relação a 
qualquer outro fator de produ-
ção, incluindo o capital”. Ele 
alertou ainda que “a pessoa não 
é apenas trabalho e que existem 
outras necessidades humanas... 
como família, amigos e des-
canso”.

Que este 1º de maio nos leve 
a refletir sobre a seriedade do 
momento vivido, e que ajude 
a nos empenharmos na cons-
trução de uma sociedade mais 
humana e solidária.

Jales, 28 de abril de 2020.

DEPUTADO ITAMAR BORGES VOTA A FAVOR E 
ALESP CORTA 320 MILHÕES DE GASTOS PARA 
AUXILIAR NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Em sessão plenária, nes-
ta quinta-feira (30), com 
o apoio do líder do MDB, 
deputado Itamar Borges, a 
Assembleia Legislativa de 
São Paulo aprovou o Proje-
to de Resolução 13/20 que 
prevê o corte de gastos do 
legislativo paulista, o valor 
economizado deve chegar a 
320 milhões e será utiliza-
do para auxiliar o Estado no 
enfrentamento à Covid-19. 

O texto aprovado prevê 
redução de 30% dos subsí-
dios dos deputados, redução 
de 40% da verba de gabine-
te, redução dos salários de  
funcionários em cargos de 
comissão em até 20% e a 
transferência de 80% do fun-
do especial da Assembleia. 
A Secretaria Geral também 
irá rever todos os contratos 
ativos, a estimativa é que a 
economia nesses contratos 
em até 40%.

O deputado Itamar Bor-
ges destaca a importância 
da união nesse momento 

de enfrentamento à crise. 
“Estamos passando por um 
momento em que a união de 
todos e a solidariedade são 
essenciais para minimizar 
os efeitos da pandemia às 
famílias paulistas. Este é o 
momento de união, de pensar-
mos no coletivo. A Covid-19 
é um problema mundial e exi-
ge medidas urgentes”, relata. 

“O esforço e a contribui-
ção de todos tem sido es-
sencial nessa luta. Juntos 
conseguiremos vencer esse 
vírus e retomar a nossa vida 
à normalidade, será também 
necessário um grande esfor-
ço do poder público para que 
seja retomada a economia, o 
emprego e a renda,” finaliza 
o parlamentar.
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SAÍDA DE MORO, TRANSPARENTE COMO TODAS DEVERIAM SER
 A saída de Sérgio Moro é, segura-

mente, a mais significativa alteração 
vivida pelo atual  governo. Em-
possado como superministro, o 
ex-juiz da Lava Jato sofreu todas 
as injunções possíveis e imaginá-
veis durante esses 16 meses de 
atuação como ministro e, como 
disse ao anunciar sua demissão, 
sai porque o presidente rompeu 
o compromisso de liberdade a ele 
garantido para montar a equipe 
de seu ministério. O pivô é o de-
legado Maurício Valeixo, diretor 
geral da Polícia Federal, que Bol-
sonaro queria fora do cargo desde 
o ano passado e o ministro não via 
razão técnica ou funcional, mas 
política, para sua substituição. 
Mesmo duro, o agora ex-ministro 
sai com elegância e – como todos 
deveriam fazer – informando a 
Nação sobre os seus motivos.

Hierarquicamente, o presidente 
tem o direito a trocar qualquer 

membro da equipe. E ao ministro 
ou dirigentes da área atingida, se 
não concordar, resta a alternativa 
de demitir-se. Foi o que fez Moro. 
Agora, Bolsonaro, além de outro 
diretor da PF, terá de encontrar 
também um novo ministro da 
Justiça e Segurança Pública. É 
melhor que, diferente do que 
pactuou com o ex-juiz, se abste-
nha de dar a tal “carta branca” ao 
convidado, mas não de princípios 
que diferenciam o seu governo dos 
anteriores.

O novo ministro e seus auxiliares 
devem estar longe da viciosa bar-
ganha dos cargos por votos parla-
mentares, que tanto emporcalhou a 
política brasileira durante as últimas 
três décadas. Os futuros titulares 
precisam ser figuras capazes de 
manter as ações que vêm dando 
certo e, se possível, ainda conse-
guir avançar em pormenores que 
Moro e sua equipe não conseguiram 

evoluir. Devem ter liberdade para 
alterar aquilo que entendam poder 
fazer melhor, mas nunca abandonar 
os pontos básicos da proposta de 
governo que levaram o eleitorado 
a votar em Bolsonaro.

A troca ministerial é algo rotinei-
ro num governo. No regime presi-
dencialista, que vivemos, a linha de 
ação é de responsabilidade direta do 
presidente que, para concretizá-la, 
tem sua equipe. Sérgio Moro, com 
a biografia de magistrado e agora de 
ex-ministro, certamente encontrará 
seu caminho na vida nacional. O go-
verno que deixa de integrar continua 
e não deve desviar do caminho tra-
çado pois mudar as regras no meio 
do jogo seria um atraso irrecuperá-
vel. Escalem-se os novos jogadores 
e que o jogo prossiga em busca dos 
objetivos traçados...

 
TENENTE DIRCEU CAR-

DOSO GONÇALVES

REFLEXÃO DE BOA VONTADE
Paiva Netto

SOIS LUZ

Jesus, o Divino Farol a guiar 
a humanidade pelos milênios, a 
Luz que não cria sombras, dei-
xou-nos lições extraordinárias 
para que ousássemos avançar 
em nossa evolução espiritual. 
Em Suas vigorosas palavras no 
Santo Evangelho, demonstrou 
que poderíamos igualmente ilu-
minar o planeta com os nossos 
exemplos de autêntica devoção 
e desprendimento, inspirados 
em Deus: “Vós sois a luz do 

mundo. Não se pode esconder 
uma cidade situada sobre um 
monte; nem os que acendem 
uma candeia a colocam debaixo 
de um móvel; porém, no vela-
dor, e assim ilumina a todos os 
que estão na casa. Assim res-
plandeça igualmente a vossa 
luz diante dos homens, para que 
vejam as vossas Boas Obras e 
glorifiquem o vosso Pai que está 
nos Céus” (Evangelho, segundo 
Mateus, 5:14 a 16).

Eis a mais preciosa Caridade 
que a LBV e a Religião de Deus, 
do Cristo e do Espírito Santo 
têm para oferecer ao mundo: 
para salvarmo-nos, precisa-
mos salvar; para libertarmo-
-nos, precisamos libertar. É 
a Lei da Reciprocidade, co-
mum na Sociedade Solidária 
Altruística Ecumênica que 
pregamos e procuramos viver 
como Cidadãos do Universo, 
portanto, do Espírito: “Tudo 

quanto, pois, quereis que os 
homens vos façam, assim fa-
zei-o vós também a eles; por-
que esta é a Lei e os Profetas” 
(Boa Nova do Cristo, consoante 
Mateus, 7:12).

Cada espaço conquistado 
pelo Amor é perdido pelo ódio. 

José de Paiva Netto ― Jorna-
lista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com 
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deste documento 

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 28 de Abril de 2020
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Página 0401 de Maio de 2020

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 012, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração direta e indireta do 

Município de Palmeira d’Oeste, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como sobre 
recomendações no setor privado municipal.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando o contido na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019;
Considerando o contido na Portaria 356, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19); e
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº  64.862, de 13 de março 

de 2020;
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº  64.879, de 20 de março 

de 2020;
Considerando ainda entrevista do Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandet-

ta, veiculada na imprensa no dia 20 de março de 2020, onde menciona que o 
sistema único de saúde entrará em colapso no final de abril do corrente ano; 
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica decretada situação de Emergência no âmbito da Saúde Pública 

no Município de Palmeira d’Oeste por, tempo indeterminado, em função do 
surto do Novo Coronavírus-COVID-19.
Art. 2º - Ficam autorizadas as contratações de emergência que se fize-

rem necessárias, respeitando os princípios da moralidade, publicidade, 
legalidade, isonomia e interesse público, se necessário com dispensa de 
licitação, nos termos do inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal n. 8.666, de 
21 de junho de 1993.
Art. 3º - Durante o período de emergência, fica determinado o cumprimento 

obrigatório das normas legais e infralegais supras mencionadas, bem como 
aquelas emanadas posteriormente das mesmas Autoridades, aplicáveis ao 
Município.
Art. 4º - Ficam suspensas, temporariamente, a partir de 24 de março de 

2020, todas as aulas e atividades em Escolas e Creches da rede municipal, 
bem como o transporte de alunos urbanos e rural;
Art. 5 º - Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública o 

Município de Palmeira d’Oeste irá adotar medidas administrativas urgentes 
e necessárias no combate ao contágio pelo COVID-19, ficando restritos, 
pelo período de 20 (vinte) dias, a partir do dia 24/03/2020, prorrogáveis, se 
necessário, o atendimento ao público em todos os órgãos da Administração 
Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Município, que será realizada 
por intermédio de plantão, serviço de telefonia, com priorização de meios 
eletrônicos, a ser organizados pela respectiva secretaria, diretoria ou chefia, 
exceto setor de saúde, limpeza pública e situações reconhecidas como 
urgentes,  necessárias e de risco.
Art. 6 º - Fica autorizado a implantação de medidas preventivas, tais como: 

implantação de trabalho home Office (quando possível de ser executada), 
revezamento de servidores dentro do respectivo ambiente de trabalho, 
restrição de atendimento ao público; com priorização dos meios eletrônicos; 
adoção de videoconferências ou áudio-conferências em detrimento de reuni-
ões presenciais, assim como se torna obrigatório a dispensa dos servidores 
acima de 60 (sessenta) anos e gestantes, que deverão obrigatoriamente 
desenvolver o trabalho home Office.
§ 1 º Não se aplica a restrição aos seguintes serviços públicos necessários:
I – Secretaria Municipal de Saúde;  
II – Atividades de fiscalização e exercício de poder de polícia; e
III – Defesa Civil
IV – Limpeza Pública.      
Art. 7º - Suspende-se, por prazo indeterminado, a obrigatoriedade de con-

trole e gestão de ponto eletrônico aos servidores públicos da Administração 
Pública, devendo ocorrer de forma manual.
Art. 8º - Ficam suspensos, temporariamente, quaisquer tipos de eventos, 

público ou privado, nos quais haja a aglomeração de pessoas, como festas, 
shows, eventos esportivos (todas as modalidades), eventos culturais, cultos 
religiosos, missa, sessão espírita, palestras, reuniões de entidades, similares 
e promoções privadas ou sociais, inclusive CDI, CCIs, Complexos Esportivos, 
Escola de Artes, Centro de Convenções, Centro de Eventos e similares.
§ 1º - Em caso do descumprimento do artigo 8º, além de aplicação de 

multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, o caso será 
encaminhado ao Ministério Público Estadual, assim como aplicação das Leis 
Federais e Decretos Estaduais. 
§ 2º - Fica suspensa a emissão de novos Alvarás para eventos das ativida-

des acima pelo prazo de 60 dias a contar desde Decreto;
Art. 9º - Fica proibida a entrada de acompanhantes nos casos em que não 

há necessidade no atendimento aos serviços de saúde e assistência social 
do Município.
Art. 10º - Fica suspenso o gozo de férias, folgas e abonadas dos servidores 

da Secretaria Municipal de Saúde, por período de 60 dias.
Art. 11º. Será compulsoriamente afastado o servidor:
I- por 14 (catorze) dias com contaminação confirmada ou que apresente 

sintomas que o torne suspeito, que tiver contato com indivíduos comprova-
damente contaminados;
II- por 07 (sete) dias que retorne sem sintomas de viagem internacional;
§1º - Todos os casos deverão ser comunicados à Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos;
§2º - Não será obrigatória a apresentação de atestado médico para afasta-

mento de até 14 dias, evitando-se assim que a pessoa tenha de recorrer ao 
sistema de saúde e assim sobrecarregá-lo.
§3º - os períodos de afastamento deverão ser respeitados por completo.
Art. 12º - Fica limitado o acesso de pessoas a velórios e afins a 10 (dez) 

pessoas e duração máxima de até 6h00.
§ 1.º O Horário de funcionamento dos velórios no município serão das 6h00 

até as 18h00.
§ 2.º Caso não haja o sepultamento até as 18h00, os velórios deverão ser 

fechados e reabertos somente no dia seguinte.
§ 3.º Nos casos em que o óbito for resultante de doença infectocontagiosa, 

fica vedada a realização de velório.
§ 4.º Fica vedada a realização de velórios em residências.
Art. 13º - Suspende-se, por 20 (vinte) dias, a partir do dia 24/03/2020, pror-

rogáveis se necessário, o atendimento presencial ao público em estabeleci-
mentos comerciais em funcionamento no Município de Palmeira d ‘Oeste.
§ 1 º Os estabelecimentos comerciais deverão manter fechados os acessos 

do público ao seu interior.
§ 2 º O disposto neste artigo não se aplica as atividades internas dos esta-

belecimentos comerciais, bem como à realização de transações comerciais 
por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares e 
serviços de entrega de mercadorias (delivery).
Art. 14º - A suspensão a que se refere o artigo anterior, não se aplica 

aos seguintes estabelecimentos: supermercados, mercearias, padarias, 
açougues, hortifrutigranjeiros, lojas de conveniência (apenas em horário 
comercial), quitandas, centro de abastecimento de alimentos, postos de 
combustíveis, farmácias, laboratórios, clínicas de saúde, veterinárias, distri-
buidora de gás, hospital, agências bancárias, agências do correio, serviços 
de saúde em geral.
Art. 15º - A suspensão a que se refere o artigo 13 se aplica aos seguintes 

locais e estabelecimentos: estádio de futebol (público ou particular), ginásio 
esportivo (público ou particular) bares, academias, centro de ginástica, clube 
de lazer, centro cultural, biblioteca e estabelecimentos congêneres. 
Art. 16º - Restaurantes, Lanchonetes, Sorveterias, Serv Fest (distribuidora), 

Trailers, Espaço de Alimentação, Lojas de Conveniências e Estabelecimentos 
que comercializem produtos alimentícios deverão restringir suas atividades 
a serviços de retirada no balcão, serviços delivery e disk entrega, devendo 
observar as medidas de higienização e atendimento necessárias, nos termos 
do recomendado pelos protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria 
Estadual da Saúde, sendo terminantemente proibido a comercialização 
de produtos para consumo no próprio estabelecimento, proibido ainda a 
permanência dentro ou fora do estabelecimento em “mesas, balcões e as-
semelhados”, devendo ainda fazer publicar os canais para atendimento ao 
cliente (Instagram, Facebook, Whatsapp e assemelhados), visando facilitar 
informações ao cliente.
Art. 17 º - Salões de Beleza, Salão de Cabeleireiro, Manicure, Pedicure, 

e assemelhados, devem funcionar somente com agendamentos, podendo 
atender somente ao limite de um cliente por vez, e sem aglomeração de 
pessoas no local ou em sala de espera, devendo disponibilizar ao consumi-
dor canal para atendimento de agendamento, e ainda, fornecer álcool gel, e 
outras formas adequadas de higienização. 
Art. 18 º Em caso de descumprimento das medidas impostas neste Decreto, 

o estabelecimento comercial poderá ser multado, terá seu alvará cassado, 
além de comunicação ao Ministério Público Estadual, além de outras pena-
lidades definidas em Lei Federal. 
Art. 19º - Todos comércios deverão fornecer álcool gel, devendo ficar expos-

to ao alcance do consumidor, ou outra medida de limpeza eficaz ao combate 
de transmissão do vírus covid19, intensificar as ações de limpeza, divulgar in-
formações acerca do COVID19 e das medidas de prevenção, adotar medidas 

que propiciem a segurança da saúde quanto aos horários de atendimentos, 
limites de acesso e distância mínima de segurança entre os consumidores.
Art. 20º - O acesso de pessoas e circulação de pessoas no interior dos 

estabelecimentos comerciais privados cujas atividades não forem suspensas, 
especialmente supermercados, mercearias, lanchonetes e restaurantes, de-
vem obedecer aos seguintes critérios: 1 pessoa a cada 2 metros quadrados 
da área comercial do estabelecimento, devendo ser organizada de forma 
criteriosa pelo responsável do estabelecimento.
Art. 21º - Como o quadro do Coronavírus é dinâmico, essas medidas pode-

rão ser revistas e alteradas a qualquer momento pela Administração, sempre 
com novo Decreto Municipal.
Art. 22 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-

do-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 23 

DE MARÇO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO Nº. 013, DE 23DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre novo horário de funcionamento de agencias bancárias, visan-

do adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio 
pelo COVID-19 (novo coronavírus).
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCov);
Considerando o contido na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019;
Considerando o contido na Portaria 356, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,que estabelece as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19);e
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 64.862, de 13 de março 

de 2020;
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março 

de 2020;
Considerando ainda entrevista do Ministro da Saúde Luiz Henrique Man-

detta, veiculada na imprensa no dia 20 de março de 2020, onde menciona 
que o sistema de saúde entrará em colapso no final de abril do corrente ano;
D E C R E T A:
Art. 1º - Pelo período de 20 (vinte) dias, o horário limite para atendimento 

dentro das agências bancárias e casas lotéricas do Município de Palmeira 
d’Oeste, será até as 12:00 horas, devendo ser observados atendimentos 
prioritários (aqueles garantidos por lei), e ainda, devendo ser observados o 
espaço de 1 pessoa a cada 2 metros quadrados dentro da área comercial.
Art. 2º - Os serviços a ser realizados pelas agências bancárias deverão  ser 

aquelas tidas como essenciais, e que não possam ser realizadas na rede de 
autoatendimento e aplicativos (smartphones).
Art. 3º - Os terminais de autoatendimento deverá estar em funcionamento 

somente até as 18:00 horas, sendo obrigatório a presença de funcionário 
das respectivas agências até o horário limite, devendo ser o funcionário da 
própria agência, não podendo ser trabalhador terceirizado ou de empresa 
terceirizada, devendo também ser observado atendimentos prioritários 
(aquele garantidos por lei), e caso haja a necessidade de formar fila, que 
seja respeitado o limite de 2 metros por pessoa a ser organizado pelo próprio 
funcionário da agência bancária.
Art. 4º - Deverá as agências bancárias disponibilizar colaboradores na 

rede de autoatendimento até seu fechamento, devendo o mesmo higienizar 
os terminais a cada utilização de clientes, e ainda, orientar seus clientes a 
realizarem transações pelos aplicativos (smartphones).
Art. 5º - Se torna obrigatório a presença de colaboradores no rol de entrada 

da Instituição, fazendo abordagem do cliente antes de retirada de senha, 
podendo a partir dai ser encaminhado a agência, autoatendimento ou postos 
de atendimentos conveniados, e ainda, fornecer a devida higienização com 
álcool gel ou outro meio eficaz.
Art. 6º - Em caso do descumprimento dos artigos anteriores, além de apli-

cação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, será 
comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como aplicação das Leis 
Federais e Decretos Estaduais.
Art. 7º - Este Decreto entra em vigor a partir do dia 25 de Março de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 23 

DE MARÇO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 014, DE 23 DE MARÇO DE 2020.
Dispõe sobre revezamento de Servidores Públicos na Área da Saúde, 

visando adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de 
contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus).
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19); Considerando a 
Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); Considerando o 
contido na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019; Considerando o contido na Portaria 356, de 11 de março de 2020, 
que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19); Considerando o disposto no Decreto 
Estadual nº  64.862, de 13 de março de 2020; Considerando o disposto no 
Decreto Estadual nº  64.879, de 20 de março de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica a Secretaria Municipal de Saúde autorizada a tomar medidas 

preventivas, tais como: revezamento de servidores dentro do respectivo am-
biente de trabalho, sem que haja prejuízo a prestação de serviço ao público, 
sendo que está medida possui como único objetivo diminuir o trafego de 
pessoas no setor de saúde, e como consequência diminuir risco de contágio 
ao coronavírus. 
Art. 2 – Este Decreto entra em vigor a partir do dia 24 de Março de 2020. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 23 

DE MARÇO DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 018, DE 03 DE ABRIL DE 2020.
Dispõe sobre novo horário de funcionamento de agências bancárias e e loté-

ricas, visando adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção 
de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus).
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando o contido na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019;
Considerando o contido na Portaria 356, de 11 de março de 2020, que 

dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para en-
frentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19); e
Considerando o disposto no Decreto Estadual nº  64.862, de 13 de março 

de 2020;

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº  64.879, de 20 de março 
de 2020;
Considerando ainda a promulgação da Lei Federal 13892/2020 (Auxílio 

Emergencial), o que levará grande demanda nas agências bancárias, 
resolve:
D E C R E T A:
Art. 1º - Enquanto perdurar o período da COVID19 (coronavírus), o horário 

de atendimento ao público nas Agências Bancárias será das 10h00min as 
14h00min horas, devendo ser observado horário especial de atendimento aos 
idosos, nos horários compreendidos entre as 09h00min as 10h00min horas, 
e após esse período que também seja dado prioridade as pessoas que se 
enquadram nos chamados grupos de riscos. 
Art. 2 º - Os serviços nos terminais eletrônicos de autoatendimento deverão 

estar disponíveis ao público em geral até as 22h00min horas.   

Art. 3 º - A Casa Lotérica do Município deverá ter seu funcionamento entre 
08h00min horas, até as 18h00min horas, com devidas limitações e cuidados 
necessários ao combate ao COVID19 (coronavírus).  
Art. 4º - Deverá as Instituições Bancárias proceder com higienização dos 

terminais de autoatendimento.
Art. 5 – Ficam revogadas as disposições contrárias, em especial o Decreto 

Municipal 013/2020. 
Art. 6 – Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação no 

site oficial da Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 03 

de Abril de 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 019, DE 06 DE ABRIL DE 2020.
 “Dispõe sobre a prorrogação do Decreto Municipal 012/2020, referente 

as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 
COVID-19 (novo coronavírus), bem como sobre recomendações no setor 
privado municipal.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a previsão legal descrita no artigo 5º do Decreto 012/2020;
Considerando a prorrogação do Decreto Estadual 64.881 de 22 de Março 

de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado o Decreto Municipal nº 012/2020 até o dia 22 de 

abril de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 06 

DE ABRIL DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 020, DE 14 DE ABRIL DE 2020.
 “Dispõe sobre Estado de Calamidade Pública no Município de Palmeira 

d’Oeste, para enfrentamento da pandemia decorrente do novo Coronavírus 
- COVID-19 e dispõe sobre medidas”.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19); 
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV); 
Considerando o contido na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019; 
Considerando a decretação de quarentena no Estado de São Paulo, no con-

texto da pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), por meio do Decreto 
Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020; 
Considerando que foi declarada situação de emergência no âmbito da 

saúde pública do Município de Palmeira d’Oeste, por intermédio do Decreto 
Municipal nº 012 de 23 de março de 2020; 
Considerando por fim, que na data de 31 de março de 2020 a Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo aprovou o Projeto de Decreto Legislativo 
(PDL) 5/2020, que reconhece o estado de calamidade pública nos 644 mu-
nicípios do Estado em decorrência da pandemia causada pelo coronavírus. 
(Fonte: https://www.al.sp.gov.br/noticia/?31/03/2020/em-sessao-virtual--ales-
preconhece-estado-de-calamidade-dos-municipios-paulistas)
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica declarado estado de calamidade pública para todos os fins de 

direito no Município de Palmeira d’Oeste. 
Art. 2º - Ficam mantidas as disposições contidas na declaração de situação 

de emergência de que trata o Decreto Municipal nº 012 de 23 de março de 
2020 e nos demais Decretos relacionados às medidas para enfrentamento 
da pandemia, no que não colidirem com o presente. 
Art. 3º - O Poder Executivo encaminhará o presente Decreto por e-mail à As-

sembleia Legislativa do Estado de São Paulo (sgp@al.sp.gov.br) solicitando 
o reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins do disposto 
no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Art. 
Art. 4º - A Comissão de Gerenciamento ao Combate do COVID-19 (Novo 

Coronavírus), deliberará sobre casos adicionais abrangidos pela medida de 
que trata o presente decreto. Art.
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 14 

DE ABRIL DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 021, DE 22 DE ABRIL DE 2020.
 “Dispõe sobre a prorrogação do Decreto Municipal 012/2020, referente 

as medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo 
COVID-19 (novo coronavírus), bem como sobre recomendações no setor 
privado municipal.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a previsão legal descrita no artigo 5º do Decreto 012/2020;
Considerando a prorrogação do Decreto Estadual 64.881 de 22 de Março 

de 2020;
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica prorrogado o Decreto Municipal nº 012/2020 até o dia 10 de 

maio de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 22 

DE ABRIL DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 022, DE 23 DE ABRIL DE 2020.
 “Dispõe sobre a manutenção de serviços no Frigorífico Municipal Onivaldo 

Peruchi”
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a necessidade básica dos munícipes e manutenção dos 

serviços essenciais referentes a gêneros alimentícios;
Considerando a obrigatoriedade dos serviços essências no Frigorifico 

Municipal Onivaldo Peruchi; 
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica determinado a manutenção dos serviços de abate de animais 

no Frigorifico Municipal Onivaldo Peruchi, de acordo com a programação e 
grade de escala dos usuários.
Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP, 23 

DE ABRIL DE 2020.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrado e Publicado conforme lei pertinente, em data supra. 
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
___________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
DECRETO N.º 023, DE 29 DE ABRIL DE 2020.
Dispõe sobre a adoção, no âmbito da Administração direta e indireta do 

Município de Palmeira d’Oeste, de medidas temporárias e emergenciais de 
prevenção de contágio pelo COVID-19 (novo coronavírus), bem como sobre 
recomendações no setor privado municipal.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São 

Paulo, no exercício de suas atribuições legais;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Impor-

tância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da 
Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que 

Declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 
em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
Considerando o contido na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 

2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019;
Considerando o contido na Portaria 356, de 11 de março de2020, que dispõe 

sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19); e
Considerando o disposto nos Decretos Estaduais nº 64.862, de 13 de mar-

ço de 2020;Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020;Decreto 
Estadual 64.881, de 22 de Março de 2020, e Decreto Federal nº 10.282, de 
20 de março de 2020; 
D E C R E T A:
Art.1º Fica decretada situação de Emergência no âmbito da Saúde Pública 

no Município de Palmeira d’Oestepor, tempo indeterminado, em função do 
surto do Novo Coronavírus-COVID-19.
Art.2º Ficam autorizadas as contratações de emergência que se fizerem 

necessárias, respeitando os princípios da moralidade, publicidade, legalida-
de, isonomia e interesse público, se necessário com dispensa de licitação, 
nos termos do inciso IV, do artigo 24, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
Art.3º Durante o período de emergência fica determinado o cumprimento 

obrigatório das normas legais e infralegais supras mencionadas, bem como 
aquelas emanadas posteriormente das mesmas Autoridades, aplicáveis ao 
Município.
Art.4º Para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública o 

Município de Palmeira d’Oeste irá adotar medidas administrativas urgentes 
e necessárias no combate ao contágio pelo COVID-19, ficando restritos até 
o dia 10 de maio de 2020, prorrogáveis, se necessário, o atendimento ao 
público em todos os órgãos da Administração Direta, Indireta, Autárquica 
e Fundacional do Município, que será realizada por intermédio de plantão, 
serviço de telefonia, com priorização de meios eletrônicos, a ser organizados 
pela respectiva secretaria, diretoria ou chefia, exceto setor de saúde, limpeza 
pública e situações reconhecidas como urgentes, necessárias e de risco.
Art.5º Fica autorizado até o dia 10 de maio de 2020, podendo ser prorrogado 

se necessário, a implantação de medidas preventivas, tais como: implantação 
de trabalho home Office (quando possível de ser executado), revezamento 
de servidores dentro do respectivo ambiente de trabalho desde que não 
cause prejuízo ao serviço público, restrição de atendimento ao público; com 
priorização dos meios eletrônicos; adoção de videoconferências ou áudio-
-conferências em detrimento de reuniões presenciais.
§ 1º Não se aplica a restrição aos seguintes serviços públicos necessários:
I – Atividades de fiscalização e exercício de poder de polícia; e
II – Defesa Civil
III – Limpeza Pública.      
Art. 6º Suspende-se, por prazo indeterminado, a obrigatoriedade de controle 

e gestão de ponto eletrônico aos servidores públicos da Administração Públi-
ca, devendo ocorrer de forma manual.
Art. 7º Ficam suspensos, temporariamente, quaisquer tipos de eventos, seja 

público ou privado, nos quais haja a aglomeração de pessoas, como festas, 
shows, eventos e/ou modalidades esportivas, eventos culturais,palestras, 
reuniões de entidades, similares e promoções privadas ou sociais, inclusive 
CDI, CCIs, Complexos Esportivos e Similares.
§ 1º - Em caso do descumprimento do artigo 8º, além de aplicação de 

multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, o caso será 
encaminhado ao Ministério Público Estadual, assim como aplicação das Leis 
Federais e Decretos Estaduais. 
§ 2º - Fica suspensa a emissão de novos Alvarás para eventos das ativida-

des acima pelo prazo de 60 dias a contar desde Decreto;
Art. 8 - Fica proibida a entrada de acompanhantes nos casos em que não 

há necessidade no atendimento aos serviços de saúde e assistência social 
do Município.
Art.9 - Fica suspenso o gozo de férias, folgas e abonadas dos servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, por período de 60 dias.
Art. 10 - Será compulsoriamente afastado o servidor:
I- por 14 (catorze) dias com contaminação confirmada ou que apresente 

sintomas que o torne suspeito, que tiver contato com indivíduos comprova-
damente contaminados;
II- por 07 (sete) dias que retorne sem sintomas de viagem internacional;
§1º - Todos os casos deverão ser comunicados à Secretaria Municipal de 

Recursos Humanos;
§2º - Não será obrigatória a apresentação de atestado médico para afasta-

mento de até 14 dias, evitando-se assim que a pessoa tenha de recorrer ao 
sistema de saúde e assim sobrecarregá-lo.
§3º - os períodos de afastamento deverão ser respeitados por completo.
Art. 11 - Fica limitado o acesso de pessoas a velórios e afins a 10 (dez) 

pessoas e duração máxima de até 6h00.
§ 1.º O Horário de funcionamento dos velórios no município serão das 6h00 

até as 18h00, e caso não haja o sepultamento até as 18h00, os velórios 
deverão ser fechados e reabertos somente no dia seguinte.
§ 2.º Nos casos em que o óbito for resultante de doença infectocontagiosa, 

fica vedada a realização de velório.
§ 3.º Fica vedada a realização de velórios em residências.
Art. 12 - Suspende-se até o dia 10 de Maio, prorrogáveis se necessário, 

o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais não 
considerados essenciais, de acordo com Decreto Estadual e Federal.
§ 1º Os estabelecimentos comerciais deverão manter-se fechados aos 

acessos do público ao seu interior.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica as atividades internas dos esta-

belecimentos comerciais, bem como à realização de transações comerciais 
por meio de aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos similares.
Art. 13 - A suspensão a que se refere o artigo anterior, não se aplica aos 

estabelecimentos considerados essenciais, nos termos do Decreto Estadual 
64.881, de 22 de Março de 2020, e Decreto Federal nº 10.282, de 20 de 
março de 2020.
Art.14 -Em caso de descumprimento das medidas impostas neste Decreto, 

o estabelecimento comercial será multado, tendo seu alvará cassado, 
além de comunicação ao Ministério Público Estadual, e outras penalidades 
definidas em Lei.
Art. 15 - Todos os estabelecimentos considerados essenciais, bem como 

os que tiverem autorizados a funcionar, deverão fornecer álcool gel 70%, 
devendo ficar exposto ao alcance do consumidor/munícipe, visando a efi-
cácia ao combate de transmissão do vírus covid19, intensificar as ações de 
limpeza, divulgar informações acerca da prevenção e contágio do COVID19, 
adotando medidas que propiciem a segurança da saúde quanto aos horários 
de atendimentos, limites de acesso e distância mínima de segurança entre 
os consumidores.

Art. 16 – A partir do dia 04/05/2020, torna-se obrigatório, o uso de máscaras 
em espaços públicos, prédios públicos, estabelecimentos e empresas priva-
das, e de serviços do Município de Palmeira d’ Oeste que estiverem autori-
zados a funcionar mesmo que por sistema delivery/entrega e nos comércios 
considerados como essenciais, definidos pelo Decreto Estadual 64.881, de 
22 de Março de 2020, e Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020.  
Art. 17 - Referidas máscaras de uso para proteção facial deverá ser confec-

cionada conforme orientação do Ministério da Saúde.  

Art. 18 - As pessoas físicas ou jurídicas através de seus representantes 
legais serão responsáveis pelo controle sanitário no espaço privado descrito 
no artigo 16.
Art. 19 - O acesso de pessoas e circulação de pessoas no interior dos esta-

belecimentos essenciais deverá obedecer aos seguintes critérios: 1 pessoa 
a cada 2 metros quadrados da área comercial do estabelecimento, devendo 
ser organizada de forma criteriosa pelo responsável do estabelecimento.
Art. 20 - Fica recomendada a toda a população sempre que possível e quan-

do for necessário sair de casa, a utilização de máscaras de proteção facial, 
confeccionadas conforme orientação do Ministério da Saúde.
Art. 21 - Como o quadro do Coronavírus é dinâmico, essas medidas poderão 

ser revistas e alteradas a qualquer momento pela Administração, sempre com 
novo Decreto Municipal.
Art. 22 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogan-

do-se as disposições em contrário.
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