
13 de Outubro de 2015 - Ano III - Nº 134   - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis e Aparecida d’Oeste - Periodicidade: semanal
Informação, PublIcIdade e Prestação de servIços a comunIdade

Loja 1: 3651-1547 * Loja 2: 3651-1186 

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Governador Alckmin liberar ecursos para obras de 
Recapeamento asfáltico em diversos pontos do município

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

www.jornaltribunadaimprensa.com.br

Nesta  sex ta - fe i ra ,  09 
de outubro, o governador 
Alckmin inaugurou o De-
tran e assinou convênios 
pa ra  ob ra s  de  a s f a l t a -
mento  no  mun ic íp io  de 
Palmeira d Oeste.

Na oportunidade o Go-
vernador  ass inou  do i s 
convênios com a prefei-
tura para real ização de 
obras  de  recapeamen-
to asfált ico em diversas 
ruas do município, um no 
valor de R$ 96 mil e outro 
no valor de R$ 150 mil.

A l c k m i n  t a m b é m  l i -
b e r o u  R $  4 0 0  m i l  p a r a 
obras de infraestrutura 
urbana. Os recursos se-
rão dest inados também 
a melhor ias  no Distr i to 
de Dalas.

O  v i c e -p re f e i t o  Dodô 
também solicitou recur-
sos para a construção de 
uma ponte  sobre  o  cór-
rego do Cervo, pavimen-
tação de 300 metros no 
Parque Industrial e reca-

pe da vicinal que liga Pal-
meira D’Oeste ao municí-
pio de Aparecida D’oeste.  
O  Governador  apresen-
tou ser muito atencioso 
t i rando  fo tos  e  conver-
sando com a população. 
A l g u n s  d e m o n s t r a r a m 
a p r e s s o  a  s u a  p e s s o a , 
outros reclamaram e pe-
diram ajuda, mas Geraldo 
Alckmin fo i  a tenc ioso e 

carismático em geral.
Também part ic iparam 

do evento os deputados 
I t a m a r  B o rg e s ,  C a r l ã o 
Pignatari  e Fausto Pina-
t o ,  o  s u b s e c r e t á r i o  d e 
Tecnologia  e  Ser v iço ao 
Cidadão, Julio Semeghi-
ni,  o coordenador regio-
nal da CDHU, Flá, verea-
dores e outras lideranças 
locais e regionais.

Em quase seis meses de operação, novo Detran.SP de 
Palmeira d’Oeste realiza mais de 6 mil atendimentos
Em visita à cidade, gover-

nador Geraldo Alckmin falou 
sobre os benefícios da nova 
unidade de trânsito

A unidade do Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) em Palmei-
ra d’Oeste, que completa seis 
meses de funcionamento em 
outubro, já prestou mais de 
seis mil serviços de trânsito 
à população. Em setembro, o 
índice de satisfação dos usuá-
rios foi de 99%.

O governador Geraldo Alck-
min destacou, durante visita 
à cidade nesta sexta-feira, 
9 de outubro, que o espaço 
dispõe de infraestrutura mo-
derna, novos equipamentos 
e mobiliário, comunicação 
visual facilitadora, funcio-
nários treinados nos servi-
ços de trânsito, condições de 
acessibilidade, pagamento de 
taxas com cartão de débito, 
entre outros benefícios. “Nós 
estamos oficialmente entre-
gando o Detran, que já está 
funcionando em novo padrão. 
Se alguém precisar usar na 
hora do almoço pra ganhar 
tempo ele funciona ininterrup-
tamente. Investimos R$ 260 
mil nas obras de reforma”, 
disse Alckmin.

Desde 23 de abril, quando 
teve início a pré-operação, 
o índice médio de aprova-
ção por parte dos usuários 
se mantém em 99%. Entre 
os principais motivos para a 
satisfação do público estão 
a melhor infraestrutura e a 
redução do prazo na execução 
de serviços, padrão de aten-
dimento inspirado no Poupa-
tempo.

A permissão para dirigir (1ª 
habilitação) e a renovação da 
CNH, que demoravam cinco 
dias úteis, hoje são emitidas 
em três dias. O licenciamen-
to de veículos, que antes era 
feito em cinco dias, agora fica 

pronto em algumas horas. A 
transferência de veículos, que 
antigamente levava cinco dias 
úteis, agora é realizada em 
um dia.

Localizada na Avenida Eucli-
des da Cunha, 45-47 – Centro, 
a unidade atende de segunda a 
sexta-feira, das 9 às 17 horas.

Prova eletrônica para candi-
datos à 1ª habilitação – Outra 
novidade no posto de Palmei-

ra d’Oeste é a prova teórica 
para os candidatos à primeira 
habilitação que passou a ser 
realizada no computador (sem 
uso de papel e caneta), com 
resultado na hora. No portal 
do Detran.SP (www.detran.
sp.gov.br) ou pelo aplicativo 
para celulares e tablets (dis-
ponível para Android e iOS), 
o candidato pode treinar por 
meio do simulado de prova 

teórica. Para ser aprovado, é 
preciso acertar pelo menos 21 
das 30 questões.

DETRAN.SP: 
O Detran.SP é uma autar-

quia do Governo do Estado 
de São Paulo, vinculada à Se-
cretaria de Planejamento e 
Gestão.

Assessoria de Comunicação 
Detran.SP
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CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

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

A BUSCA DE UM PACTO
Os bancários de todo o país 

entram em greve, mas as al-
ternativas eletrônicas de re-
lacionamento do cliente com 
as suas agências bancárias 
impedem o caos que uma pa-
ralisação dessas causaria an-
tigamente. Os Correios e a 
Previdência Social também 
estiveram parados e ainda 
existem braços cruzados nas 
universidades e outras áreas 
do serviço público. Recente-
mente os professores da rede 
oficial de diferentes estados 
fizeram suas greves, o mes-
mo acontecendo com partes 
significativas do pessoal da 
segurança pública. Todos 
reclamam pela reposição da 
corrosão que a inflação cau-
sou aos seus salários durante 
os últimos anos quando, por 
diferentes razões, o empre-
gador não conseguiu repor as 
perdas inflacionárias.

A grande crise que o Brasil 
vive atualmente merece a 
mais séria observância. Com 
todos os problemas políticos, 
acrescidos pela recessão que 
baixa o PIB (Produto Interno 
Bruto) e nos fará cair para 
a condição de nona econo-
mia do mundo, sendo bati-
dos nesse ano pela Índia e 
Itália, é preciso buscar um 
grande acordo nacional. Os 
empregados têm razão ao 

reclamar elevados índices de 
reajuste apurados ao longo 
de anos. Mas, nesse momen-
to, dificilmente se conseguirá 
percentuais elevados. Pelo 
contrário, encontramos em-
pregadores, como o governo 
do Estado de São Paulo que 
chegam ao exagero de, por 
conta da crise, cancelar qual-
quer tipo de reajuste aos seus 
servidores, nesse ano em que 
a inflação caminha para os 
dois dígitos.

É preciso somar esforços 
de todos os lados para tirar 
a economia nacional do ma-
rasmo. Por mais razão que 
possam ter os comandos gre-
vistas, a greve pode não ser 

o melhor instrumento para 
agora. Já houve casos em 
que a paralisação dos em-
pregados serviu apenas para 
demonstrar ao empregador, 
público e privado, que bem 
ou mal os serviços e negó-
cios continuam funcionando 
mesmo com parte de seus 
operadores de braços cru-
zados. Isso não é bom para 
ninguém, especialmente para 
a economia nacional.

O ideal seria que, nesse 
momento, todos se despo-
jassem de suas verdades 
históricas e buscassem um 
entendimento que vigorasse 
até o país sair da crise aguda. 
Os empregados se fixassem 

na reposição da inflação dos 
últimos 12 meses e os em-
pregadores também mar-
chassem nessa direção para, 
depois da economia e do mer-
cado voltar à normalidade, 
retomar a reivindicação pelas 
perdas do passado. Sem uma 
solução intermediária, corre-
remos o risco de apenas po-
tencializar a crise e retardar 
a volta da fluidez econômica 
e do desenvolvimento. Isso é 
ruim para todos.    

Tenente Dirceu Cardoso 
Gonçalves - dirigente da AS-
POMIL (Associação de Assist. 
Social dos Policiais Militares 
de São Paulo)

Governador Alckmin em inauguração em São Francisco
O governador Geraldo Alck-

min entregou nesta sexta-feira 
(09/10), as obras de reforma 
e adequação do Centro Po-
liesportivo “Aparecido dos 
Santos Novo”, no município 
de São Francisco. O deputa-
do estadual Carlão Pignata-
ri, líder da Bancada do PSDB 
na Assembleia Legislativa, 
acompanhou o governador, 
juntamente com os deputa-
dos Itamar Borges (estadual) 
e Fausto Pinato (federal). 

A recepção às autoridades 
foi feita pelo prefeito Mau-
rício Honório de Carvalho, 
sua esposa Marta e as filhas 
Fernanda e Fabiola, além de 
vereadores e população.

Após as adequações, o 
Centro Poliesportivo passou 
a contar com uma nova pis-
ta de skate e iluminação no 
mini-campo. Além disso, foi 
feito recapeamento da área 
de circulação interna, refor-
ma e ampliação da lanchone-

Foi entregue o Centro Poliesportivo de São Francisco após obras de modernização e liberados R$ 300 mil

te, da secretaria e vestiários.
Na oportunidade, o go-

vernador entregou também 
uma academia de ginástica e 
inaugurou, simbolicamente, 
a ponte sobre o córrego do 

Botelho, uma ponte impor-
tante para a zona rural do 
município, cujos recursos 
foram solicitados pelo depu-
tado Carlão.

Alckmin liberou ainda R$ 

300 mil para obras de infra-
estrutura no município, que 
incluem uma reforma do ter-
minal rodoviário, melhorias 
no velório e no campo de fute-
bol e piscina do centro de lazer.

O recurso foi repassado 
através do programa Qualis 
UBS, criado pela Secretaria de 
Estado da Saúde. As lideran-
ças foram recepcionadas pelo 
prefeito Isaías Aparecido San-
chez, vereadores e população.

A UBS recebeu melhorias 
como a modernização das sa-
las destinadas ao setor admi-
nistrativo, ao Conselho Mu-
nicipal de Saúde, aos agentes 
comunitários e à equipe do 
Viva Leite, a reformulação do 
sistema elétrico, a troca do 
piso, das portas e das janelas, 
a reforma da garagem, do te-
lhado e do calçamento externo 
e a pintura de toda a unidade.

Também foi realizada uma 
reforma que visa garantir uma 
maior acessibilidade aos ba-
nheiros. O governo do Estado 
investiu R$ 277 mil reais, sen-
do R$ 217 mil na obra e R$ 60 
mil para equipamento.

Lançado em 2012, o pro-
grama Qualis UBS tem o 
objetivo de promover a me-
lhoria e o fortalecimento da 
atenção básica em saúde 

dos municípios, fundamental 
para garantir a boa resoluti-
vidade do atendimento aos 
pacientes do SUS (Sistema 
Único de Saúde) no sentido 
de solucionar os problemas 
de saúde mais simples da 
população, a fim de evitar 
que hospitais especializados 
sejam sobrecarregados.

Também em Aparecida 
d’Oeste, Alckmin descerrou 
a placa de inauguração da 
Delegacia de Polícia, que foi 
ampliada e reformada com 
investimento de R$ 530 mil.

A pedido do deputado Car-
lão, o governador Alckmin 
liberou R$ 500 mil para as-
faltar a vicinal ADT 030, de 
800 metros, que liga a cidade 
até o Frigorífico Frigosul.  
Esses recursos vinham sendo 
reivindicados por Carlão e pelo 
prefeito Isaías há vários anos. 
O governo também autorizou 
R$ 150 mil para obras de in-
fraestrutura e mais R$ 80 mil 
para reformas e adequações 
no recinto da Festa do Peão de 
Aparecida.

Inauguração de UBS 
e Delegacia em 

Aparecida d’Oeste
Reforma da unidade teve investimentos de R$ 277 mil, 

divididos entre obras de melhorias e compra de novos equipamentos

OFICIAL DE REGISTRO 
CIVIL DE PALMEIRA D’OESTE



13 de Outubro de 2015 Página 3

EDITAL ABERTURA (RESUMIDO)
PROCESSO SELETIVO N.º 01/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE, por intermédio do Prefeito Municipal, e, da 
Comissão de Processo Seletivo, nos termos do art. 37, inc. IX, da Constituição Federal e da legislação 
Municipal vigente, torna pública a abertura das inscrições do Processo Seletivo de Provas, e, Provas 
e Títulos para as funções estabelecidos pela legislação Municipal. O Processo Seletivo reger-se-á 
pelas disposições contidas nas Instruções Especiais, que ficam fazendo parte integrante deste Edital, 
e, do Edital Completo e seus anexos. 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

I – DAS FUNÇÕES PÚBLICAS E DAS VAGAS

1. O Processo Seletivo destina-se a contratação por prazo determinado das funções estabelecidas 
na tabela do item 1.4 deste Edital, dos que vagarem e forem necessários à Prefeitura Municipal de 
Palmeira D’Oeste, bem como para formação de cadastro reserva, durante seu prazo de validade nos 
termos da Constituição Federal, art. 37, inciso III. 

1.1. Por cadastro reserva, entenda-se o conjunto de candidatos aprovados e relacionados na lista-
gem que contém o resultado final do certame. O cadastro reserva somente será aproveitado mediante 
a abertura de novas vagas, ou substituições, observado o prazo de validade do presente Processo 
Seletivo. 

1.2. Todos os atos oficiais relativos ao Processo Seletivo serão publicados em Jornal de Circulação 
Regional e nos endereços eletrônicos www.palmeiradoeste.sp.gov.br e www.fsvconcursos.com.br. 

1.3. Os candidatos aprovados e empossados submeter-se-ão conforme estabelecido na legislação 
municipal. 

1.3.1. Os candidatos aprovados que vierem a ingressar no quadro temporário dos Servidores Pú-
blicos do Município de Palmeira D’Oeste, serão regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho e 
legislação Municipal.

1.4. As funções, requisitos mínimos exigidos, vencimento, vencimento hora/aula, carga horária 
semanal, vagas, são os estabelecidos na tabela que segue:

1.5. O candidato aprovado e nomeado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela 
Administração, podendo ser, conforme o caso, em regime de plantão, diurno e/ou noturno, em dias de 
semana, sábados e domingos, respeitada a jornada semanal de trabalho.

1.6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I – Das 
Atribuições do Edital Completo, e, na legislação vigente.

1.7. Ao portador de deficiência, nos termos do § 1º, Art. 37º do Decreto 3.298/99, amparado pelo 
inciso VIII, Art. 37º da Constituição Federal, será reservado 05% (cinco por cento) das vagas de cada 
função, deste Edital, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.

II – DOS REQUISITOS

1. Os requisitos básicos para investidura na função são os especificados a seguir:
1.1. cumprir na íntegra as determinações previstas neste edital e do Edital Completo; 
1.1.1. ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo; 
1.1.2. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre 

Brasileiros e Portugueses, conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição 
Federal, e do Decreto Federal nº 72.436/72; 

1.1.3. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos; 
1.1.4. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
1.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral; 
1.1.6. ter aptidão física e mental para o exercício da função; 
1.1.7. atender às condições especiais previstas em Lei; 
1.1.8. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a função pretendida, conforme especifi-

cado na Tabela I, constante do Capítulo I – DAS FUNÇÕES PÚBLICAS E DAS VAGAS, deste Edital; 
1.1.9. Não registrar antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais, 

bem como nada ter que o desabone e torne incompatível o desempenho de suas funções.

III – DAS INSCRIÇÕES 

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desco-
nhecimento. 

1.1. Para efetuar a inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no ende-
reço eletrônico www.fsvconcursos.com.br, e, imprimir o PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO; munido do 
protocolo de inscrição, o postulante a candidato deverá comparecer ao setor de Tributos da Prefeitura 
Municipal de Palmeira D’Oeste (Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 – Centro – Palmeira D’Oeste/
SP), onde será gerado uma guia de pagamento (boleto).

1.1.1 O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o total e correto preenchimento da ficha de 
inscrição (pela internet), a correspondente emissão da guia de pagamento pela Prefeitura Municipal 
de Palmeira D’Oeste e o pagamento da respectiva inscrição (instituição financeira). 

1.2. As inscrições deverão ser realizadas no período das 10 horas do dia 19 de outubro de 2015, até 
às 16 horas do dia 28 de outubro de 2015, conforme segue: 

a) acessar o site www.fsvconcursos.com.br; 

b) localizar no site o “link” correlato ao Processo Seletivo; 
c) ler total e atentamente o respectivo Edital; 
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos neste Edital; 
e) transmitir os dados da ficha de inscrição correspondente; 
f) imprimir o PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO;
g) comparecer ao Setor de Tributos da Prefeitura para que seja gerado a respectiva guia de paga-

mento da inscrição (boleto bancário) e efetuar o pagamento do valor da inscrição no valor correspon-
dente a cada função.

1.3. Para o correspondente pagamento da inscrição em qualquer agência bancária, somente poderá 
ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do período das inscrições; 

1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pela Prefeitura, do correspondente 
pagamento referente à inscrição; 

1.5. Às 16 horas (horário oficial de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha de ins-
crição e o boleto bancário não estarão mais disponibilizados. 

1.6. O agendamento do pagamento da inscrição somente será aceito se comprovada a sua efetiva-
ção até o último dia do período das inscrições. 

1.7. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, na ficha de inscrição, a opção que deseja con-
correr, atentando-se aos dias e horários que serão realizadas as provas objetivas. 

1.7.1. O candidato que se inscrever para mais de 01 (uma) função, cujo os horários das provas obje-
tivas coincidam, será considerado ausente naquela função em que não comparecer, sendo eliminado 
do Processo Seletivo na respectiva função. 

1.7.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cance-
lamento da inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo. 

1.8. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em qualquer 
agência bancária. 

1.8.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a respectiva 
compensação e se, por qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuar pagamento a menor, a 
inscrição do candidato será automaticamente tornada sem efeito. 

1.8.2. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, 
condicional ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital. 

1.9. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou 
em cheque, nos valores abaixo especificados:

 

1.10. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
nem isenção de pagamento do valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

1.11. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará no indeferimento da 
inscrição. 

1.12. A FSV – CONCURSOS e a PREFEITURA não se responsabilizam por solicitação de inscrição 
pela internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a trans-
ferência de dados. 

1.13. As informações prestadas por ocasião da inscrição são de inteira responsabilidade do can-
didato, cabendo à PREFEITURA o direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-las 
com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja 
constatado posteriormente. 

1.14. A devolução da inscrição somente ocorrerá se o Concurso não se realizar. 

1.15. O candidato poderá efetuar sua inscrição nos infocentros do Programa Ace
ssa São Paulo (www.acessasaopaulo.sp.gov.br). 

1.16.1. Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não tem acesso à inter-
net, é completamente gratuito. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro apresentando o 
RG nos próprios Postos Acessa São Paulo. 

1.17. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.fsvcon-
cursos.com.br, ou pelo email: contato@fsvconcursos.com.br. 

1.18. Em caso de necessidade de condição especial para realizar a prova, inclusive prova Braille 
ou ampliada, o candidato deverá encaminhar, durante o período de inscrição, pessoalmente ou por 
sedex, à Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, aos cuidados da Comissão de Concurso/Processo 
Seletivo, solicitação detalhada da condição, bem como a qualificação completa do candidato e espe-
cificação da função para o qual está concorrendo.

1.18.1. O candidato que não preencher integralmente ao estabelecido no item 1.18 deste Capítulo, 
não terá sua prova especial preparada, seja qual for o motivo alegado.

1.19. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte da FSV - CONCUR-
SOS e da PREFEITURA, à análise de razoabilidade do solicitado.

1.20. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações 
prestadas na ficha de inscrição.

1.21. Não deverá ser enviada à PREFEITURA, ou à FSV - CONCURSOS, qualquer cópia de do-
cumento de identidade, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penas da lei, os 
dados cadastrais informados no ato de inscrição.

1.22. O candidato que prestar qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas 
as condições estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em consequência, anulados 
todos os atos dela decorrentes, mesmo que aprovado na prova e que o fato seja constatado poste-
riormente.

1.23. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca de função apontado na ficha de 
inscrição.

1.24. A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá 
levar um acompanhante, sendo esta indicação de sua inteira responsabilidade, cuja pessoa deverá 
possuir maioridade legal e permanecer em sala reservada para essa finalidade, sendo responsável 
pela guarda da criança.

1.25. Durante o período em que a candidata estiver amamentando, ela deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação para este fim e, ainda, na presença de um fiscal, respeitando todas as 
demais normas estabelecidas neste Edital.

1.26. O acompanhante que ficará responsável pela criança, também deverá permanecer no local 
designado pela Coordenação, e se submeterá a todas as normas constantes deste Edital, inclusive 
no tocante ao uso de equipamento eletrônico e celular.

1.27. A candidata, nesta condição, que não levar acompanhante, não realizará a prova.
1.28. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. O Edital completo acha-se publicado no mural da Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, onde 

poderá ser consultado por qualquer pessoa interessada e nos endereços eletrônicos www.palmeira-
doeste.sp.gov.br e www.fsvconcursos.com.br; sendo de responsabilidade do candidato o acompanha-
mento das publicações na Imprensa, no mural da Prefeitura e nos sites acima especificados.

1.2. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto 
não consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data de convocação para a 
prova correspondente, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado.

1.3. As datas previstas, para aplicação da prova objetiva, serão as especificadas oportunamente 
no edital de convocação.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o presente Edital.

Registre, Publique e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste/SP, 13 de outubro de 2015.

LUCIANO ÂNGELO ESPARAPANI
PREFEITURA MUNICIPAL

COMISSÃO DE PROCESSO SELETIVO

PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 
Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (017)3651-1212  =  CEP 15720-000 

CNPJ Nº 46.609.731/0001-30 
pmpalmeira@ig.com.br

1.4.1. ENSINO SUPERIOR COMPLETO 

Funções Temporárias Vagas Vencimento 
Jornada
Trabalho
Semanal 

Requisitos 

ASSISTENTE SOCIAL (Medida Soc. Ed.) 01 R$ 1 067,81 20hs Ensino Superior em Assistência 
Social e Registro no CRAS. 

COORDENADOR/PROFESSOR 01 R$ 950,00 20hs 

Ensino Superior em Pedagogia 
com Habilitação em 
Administração ou Supervisão 
Escolar e Diploma Registrado 
no MEC. 

EDUCADOR PROFISSINAL 01 R$ 972,00 20hs 
Ensino Superior em qualquer 
área do Conhecimento, ligado à 
Educação. 

FISIOTERAPEUTA (NASF) 01 R$ 1 313,00 30hs Ensino Superior em Fisioterapia 
e Registro no CREFITO. 

PROFESSOR 01 R$ 650,00 12hs Ensino Superior e Magistério 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 01 R$ 1 702,80 30hs 

Habilitação em Magistério com 
Especialização em Pré-Escola 
(Superior) – AEE (Atendimento 
Educacional Especializado). 

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 01 R$ 1 702,80 30hs 
Habilitação em Magistério com 
Especialização em Pré-Escola 
(Superior).

PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA I 01 R$ 1 702,80 30hs 

Habilitação em Magistério com 
Especialização em Pré-Escola 
(Superior) – AEE (Atendimento 
Educacional Especializado) 
LIBRAS 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 01 R$ 1 702,80 30hs Ensino Superior em Letras 
(Língua Portuguesa) 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II 01 R$ 1.702,80 30hs Ensino Superior (Educação 
Física)

ENFERMEIRO (SAMU) 05 R$ 1 747,15 40hs 
Ensino Superior em 
Enfermagem e Registro no 
COREN

NUTRICIONISTA (NASF) 01 R$ 981,72 20hs Ensino Superior em Nutrição e 
Registro no CRN. 

PSICÓLOGA (Medida Soc. Ed.) 01 R$ 1 184,84 20hs Ensino Superior em Psicologia e 
Registro no CRP. 

PSICÓLOGA (NASF) 01 R$ 1 792,69 30hs Ensino Superior em Psicologia e 
Registro no CRP. 

1.4.2. ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Funções Temporárias Vagas Vencimento 
Jornada
Trabalho
Semanal 

Requisitos 

ESTAGIÁRIO/MONITOR 01 R$ 350,00 12hs Ensino Fundamental Completo 

MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 10 R$ 872,00 40hs Ensino Fundamental Completo 

PREFEITURA MUNICIPAL
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 
Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (017)3651-1212  =  CEP 15720-000 

CNPJ Nº 46.609.731/0001-30 
pmpalmeira@ig.com.br

1.4.3. ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 

Funções Temporárias Vagas Vencimento 
Jornada
Trabalho
Semanal 

Requisitos 

MERENDEIRA
02 R$ 800,92 40hs Ensino Fundamental 

Incompleto 

MOTORISTA/SOCORRISTA (SAMU) 03 R$ 834,27 40hs 

Ensino Fundamental Completo 
e Habilitação letra “D” ou 
superior e curso de Urgência e 
Emergência.

SERVENTE DE ESCOLA 03 R$ 800,92 40hs Ensino Fundamental 
Incompleto 

TRABALHADOR BRAÇAL 05 R$ 800,92 40hs Ensino Fundamental 
Incompleto 

1.5. O candidato aprovado e nomeado deverá prestar serviços dentro do horário estabelecido pela Administração, podendo ser, 
conforme o caso, em regime de plantão, diurno e/ou noturno, em dias de semana, sábados e domingos, respeitada a jornada 
semanal de trabalho. 
1.6. As atribuições a serem exercidas pelo candidato nomeado encontram-se no Anexo I – Das Atribuições do Edital Completo, e, 
na legislação vigente. 
1.7. Ao portador de deficiência, nos termos do § 1º, Art. 37º do Decreto 3.298/99, amparado pelo inciso VIII, Art. 37º da 
Constituição Federal, será reservado 05% (cinco por cento) das vagas de cada função, deste Edital, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência. 

II – DOS REQUISITOS 

1. Os requisitos básicos para investidura na função são os especificados a seguir: 
1.1. cumprir na íntegra as determinações previstas neste edital e do Edital Completo;  
1.1.1. ter sido aprovado e classificado no Processo Seletivo;  
1.1.2. ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto da Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, 
conforme disposto nos termos do parágrafo 1º, artigo 12, da Constituição Federal, e do Decreto Federal nº 72.436/72;  
1.1.3. ter, na data de nomeação, idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos;  
1.1.4. no caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;  
1.1.5. estar quite com a Justiça Eleitoral;  
1.1.6. ter aptidão física e mental para o exercício da função;  
1.1.7. atender às condições especiais previstas em Lei;  
1.1.8. possuir os REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS para a função pretendida, conforme especificado na Tabela I, constante do 
Capítulo I – DAS FUNÇÕES PÚBLICAS E DAS VAGAS, deste Edital;  
1.1.9. Não registrar antecedentes criminais e estar em gozo dos direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada ter que o
desabone e torne incompatível o desempenho de suas funções. 

III – DAS INSCRIÇÕES 

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, em
relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  
1.1. Para efetuar a inscrição o candidato deverá preencher a ficha de inscrição disponível no endereço 
eletrônico www.fsvconcursos.com.br, e, imprimir o PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO; munido do protocolo de 
inscrição, o postulante a candidato deverá comparecer ao setor de Tributos da Prefeitura Municipal de 
Palmeira D’Oeste (Av. Francisco Félix de Mendonça, 4955 – Centro – Palmeira D’Oeste/SP), onde será 
gerado uma guia de pagamento (boleto).
1.1.1 O deferimento da inscrição dar-se-á mediante o total e correto preenchimento da ficha de inscrição (pela internet), a 
correspondente emissão da guia de pagamento pela Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste e o pagamento da respectiva 
inscrição (instituição financeira).  
1.2. As inscrições deverão ser realizadas no período das 10 horas do dia 19 de outubro de 2015, até às 16 horas do dia
28 de outubro de 2015, conforme segue:  
a) acessar o site www.fsvconcursos.com.br;
b) localizar no site o “link” correlato ao Processo Seletivo;  
c) ler total e atentamente o respectivo Edital;  
d) preencher total e corretamente a ficha de inscrição, nos moldes previstos neste Edital;  
e) transmitir os dados da ficha de inscrição correspondente;  
f) imprimir o PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO; 
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g) comparecer ao Setor de Tributos da Prefeitura para que seja gerado a respectiva guia de pagamento da inscrição (boleto 
bancário) e efetuar o pagamento do valor da inscrição no valor correspondente a cada função. 
1.3. Para o correspondente pagamento da inscrição em qualquer agência bancária, somente poderá ser utilizado o boleto 
bancário gerado no ato da inscrição, até a data limite do período das inscrições;  
1.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pela Prefeitura, do correspondente pagamento referente à inscrição;
1.5. Às 16 horas (horário oficial de Brasília) do último dia do período das inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário não 
estarão mais disponibilizados.  
1.6. O agendamento do pagamento da inscrição somente será aceito se comprovada a sua efetivação até o último dia do período 
das inscrições.  
1.7. O candidato deverá indicar, obrigatoriamente, na ficha de inscrição, a opção que deseja concorrer, atentando-se aos dias e
horários que serão realizadas as provas objetivas.  
1.7.1. O candidato que se inscrever para mais de 01 (uma) função, cujo os horários das provas objetivas coincidam, será 
considerado ausente naquela função em que não comparecer, sendo eliminado do Processo Seletivo na respectiva função.  
1.7.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da inscrição do 
candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.  
1.8. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em qualquer agência bancária.  
1.8.1. A inscrição por pagamento em cheque somente será considerada efetuada após a respectiva compensação e se, por 
qualquer razão, o cheque for devolvido ou efetuar pagamento a menor, a inscrição do candidato será automaticamente tornada 
sem efeito.  
1.8.2. Não será aceito pagamento da inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, fac-símile, transferência 
eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, condicional ou por qualquer outro meio que não 
os especificados neste Edital.  
1.9. O pagamento da importância correspondente à inscrição poderá ser efetuado em dinheiro ou em cheque, nos valores abaixo 
especificados: 

FUNÇÃO INSCRIÇÃO

ENSINO SUPERIOR COMPLETO R$ 50,00 

ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO/INCOMPLETO 

R$ 35,00 

1.10. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção de pagamento do 
valor da inscrição, seja qual for o motivo alegado.  
1.11. O descumprimento das instruções para inscrição pela internet implicará no indeferimento da inscrição.  
1.12. A FSV – CONCURSOS e a PREFEITURA não se responsabilizam por solicitação de inscrição pela internet não recebida por 
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.  
1.13. As informações prestadas por ocasião da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à PREFEITURA o 
direito de excluir do Processo Seletivo aquele que preenchê-las com dados incorretos, bem como aquele que prestar informações 
inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.  
1.14. A devolução da inscrição somente ocorrerá se o Concurso não se realizar.  
1.15. O candidato poderá efetuar sua inscrição nos infocentros do Programa Acessa São Paulo (www.acessasaopaulo.sp.gov.br).  
1.16.1. Este programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não tem acesso à internet, é completamente gratuito. 
Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro apresentando o RG nos próprios Postos Acessa São Paulo.  
1.17. Informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site www.fsvconcursos.com.br, ou pelo email: 
contato@fsvconcursos.com.br.
1.18. Em caso de necessidade de condição especial para realizar a prova, inclusive prova Braille ou ampliada, o candidato deverá
encaminhar, durante o período de inscrição, pessoalmente ou por sedex, à Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste, aos 
cuidados da Comissão de Concurso/Processo Seletivo, solicitação detalhada da condição, bem como a qualificação completa do 
candidato e especificação da função para o qual está concorrendo. 
1.18.1. O candidato que não preencher integralmente ao estabelecido no item 1.18 deste Capítulo, não terá sua prova especial 
preparada, seja qual for o motivo alegado. 
1.19. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte da FSV - CONCURSOS e da PREFEITURA, à 
análise de razoabilidade do solicitado. 
1.20. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão, bem como pelas informações prestadas na ficha de inscrição. 
1.21. Não deverá ser enviada à PREFEITURA, ou à FSV - CONCURSOS, qualquer cópia de documento de identidade, sendo de 
responsabilidade exclusiva do candidato, sob as penas da lei, os dados cadastrais informados no ato de inscrição. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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 AUDIÊNCIA PÚBLICA

      “Estima a receita e fixa a despesa do Município de Apareci-
da d´Oeste para o exercício de 2016.”

  O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
APARECIDA D´OESTE, SP, e o PRESIDENTE DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
APARECIDA D´OESTE, SP,no uso de suas atribuições legais 
e em cumprimento ao disposto no art. 48, parágrafo único, da 
Lei Complementar Federal nº 101/2000 , do disposto no artigo 
2º,II, do Ato das Disposições Orgânicas Transitórias da Lei Or-
gânica Municipal e demais legislações aplicáveis COMUNICAM 
às entidades civis organizadas e à população em geral que 
realizará AUDIÊNCIA PÚBLICA  no dia 19 de Outubro de 2015, 
às 16h00min,  no Plenário da Câmara Municipal de Aparecida 
d´|Oeste,  “ATILIO MARQUIOLI”, sito à rua José Tomaz, nº608, 
centro, na cidade de Aparecida d´Oeste, com o objetivo de definir 
o Orçamento do Município de Aparecida d´Oeste, para o exercí-
cio financeiro de 2016, objeto do Projeto de Lei Municipal nº48 de 
30 de Setembro  de 2015.

Câmara Municipal de Aparecida d´Oeste, 06 de Outubrode 
2.015.

FABRÍCIO ORLANDO MARCHAN
Presidente da Câmara
    
IVAIR DE SOUZA FREIRE
Presidente da Comissão Finanças e Orçamento                  

CÂMARA MUNICIPAL 
DE APARECIDA D’OESTE

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

VILSON PEREIRA REIS, Presidente da Câmara Municipal de 
Palmeira d’Oeste – SP, usando das suas atribuições que lhe são 
conferidas, 

TORNA PÚBLICO que no próximo dia 19 de outubro de 2015 
(segunda –feira), às 20h00m, na Sede desta Câmara Municipal 
será realizada AUDIÊNCIA PÚBLICA para apresentação e dis-
cussão do seguinte Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº. 034 de 17 de setembro de 2015 que: “Estima 
a receita e fixa a despesa do Município de Palmeira d’Oeste SP 
para o exercício financeiro de 2016”. 

Divulgue-se;  Publique-se  e  Cumpra-se

“Sala das Sessões Vereador Antônio Freddi”

Palmeira d’Oeste, 06 de Outubro de 2015.

Vilson Pereira Reis
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

Holandês passa um mês sem álcool 
e açúcar e mostra o que acontece

Cansaço, mau humor e até 
uma espécie de crise de abs-
tinência. É o que sentiu Sacha 
Harland, holandês de 22 anos, 
ao começar seu experimento. 

Ele resolveu passar um mês 
sem consumir produtos que te-
nham adição de açúcar, álcool 
e “junk food”, o que se mos-
trou, pelo menos nos primeiros 
dias, um grande desafio. 

É o que ele conta na primeira 
parte de “Guy gives up added 
sugar and alcohol for 1 mon-
th” (“Um cara abre mão de 
açúcar e álcool por 1 mês”), 
um documentário da produ-
tora holandesa LifeHunters. 

Em sua primeira semana à 
base de sucos naturais, frutas, 
verduras e outros alimentos 
não processados, Harland 
sente fome o tempo inteiro e 
lhe falta energia. 

Além disso, morre de inveja 
de um amigo que come uma 
pizza enquanto ele se confor-
ma com uma salada. 

No cinema, teve de deixar 
de lado a pipoca doce e o refri-
gerante, e a única opção que 
encontra sem açúcar é uma 
garrafa de água. 

A carência de alternativas 
foi um problema que Sacha 
enfrentou com frequência. 
Mesmo produtos que não são 
considerados doces, como 
batatas fritas, molho de to-
mate industrializado e sopas 
enlatadas têm sacarose. 

“O mais difícil foi a primeira 
semana e meia. Tinha que sa-
ber o que podia ou não comer 
e foi complicado. Mas depois 
fui me acostumando (a ler as 
etiquetas dos produtos)”, diz 
Harland à BBC Mundo. 

“Uma agradável surpresa” 
O documentário mostra, no 

entanto, que após 25 dias de 
dieta especial, ele começou a 
sentir os benefícios da nova 
rotina. 

“A última semana está pres-
tes a terminar, e me levanto 
com mais facilidade e tenho 
mais energia”, diz ele para a 
câmera. 

“Foi uma surpresa agra-
dável, que não pensava que 
sentiria tão diferente fisica-
mente.” 

Uma médica especializada 
em esportes confirma que 
esta sensação é fruto de uma 
mudança real em seu corpo. 

Exames mostraram que 
Harland perdeu 4 kg, teve uma 
redução de 8% em seu coles-
terol e sua pressão sanguínea 
baixou desde que iniciou o 
processo. 

“Já que é cada vez mais di-
fícil comer alimentos saudá-
veis, queríamos saber como 
se sente uma pessoa que re-
nuncia ao açúcar, ao álcool e 
aditivos alimentares por um 
mês e como isso afeta seu 
corpo e sua condição física”, 
diz Erik Hensel, diretor da 
LifeHunters. 

O filme já foi visto mais de 
4 milhões de vezes no You-
Tube, tanto quanto o projeto 
anterior da produtora, em que 
ela apresentava - sem que as 
pessoas soubessem - pro-
dutos da rede de lanchonete 
McDonald`s como comida 
“ecológica” em uma feira gas-
tronômica. 

Recomendação 
Mas qual é o respaldo cien-

tífico do mais recente docu-

mentário da LifeHunters? 
Qualquer um que fizer o mes-
mo que seu protagonista vai 
ter os mesmos benefícios? 

“Depende da quantidade de 
açúcar e álcool que a pessoa 
costumava consumir antes 
de se submeter à dieta”, diz 
Damuel Durán, presidente do 
Colégio de Nutricionistas do 
Chile. 

“Seria estranho se alguém 
que segue uma dieta saudável 
passasse por essas mudan-
ças.” 

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
quantidade normal diária de 
açúcar em uma “dieta saudá-
vel ótima” é equivalente a 5% 
do total de calorias ingeridas 
- índice que não deve ultrapas-
sar 10%. 

A recomendação da OMS 
para uma pessoa adulta é de 
um consumo de 2 mil calorias 
por dia. Então, o normal de 
açúcar seria consumir 25 gra-
mas, ou 6 colheres de chá, e 
no máximo 50g por dia. 

Acima disso, os mecanis-
mos que permitem ao corpo 
armazenar e queimar açúca-
res simples pode ficar desre-
gulado. 

“Consumir mais de 20% das 
calorias diárias em açúcar 
pode provocar enjoo, treme-
deira, transpiração e uma li-
geira dor de cabeça. Mas, para 
isso, a pessoa teria de passar 
o dia, por exemplo, tomando 
açúcar com muitas colheradas 
de açúcar ou sucos engarrafa-
dos”, explica Durán. 

“O mais provável é que uma 
pessoa não tenha as mesmas 
sensações” do jovem do do-

cumentário, acredita o espe-
cialista. 

RIGOR 
Eduard Baladía, coordena-

dor da revista Evidência Cien-
tífica e membro da Fundação 
Espanhola de Dietistas-Nutri-
cionistas, é mais taxativo. 

“O filme não tem nenhuma 
validade científica. A amostra 
é muito pequena: de uma só 
pessoa. Além disso, não é um 
estudo controlado, porque 
não leva em conta outros fa-
tores (além da mudança de 
dieta) ou mudanças que o jo-
vem possa ter feito consciente 
ou inconscientemente, como, 
por exemplo, fazer mais exer-
cícios”, afirma. 

Por isso, como investiga-
ção, não tem nenhum rigor e, 
portanto, nenhuma credibili-
dade.” 

Mas Baladía esclarece ser 
um consenso entre especia-
listas ser preciso limitar o 
consumo de açúcar agregado 
aos alimentos a menos de 10% 
da ingestão calórica diária 
e insiste que esta recomen-
dação se baseia em estudos 
científicos rigorosos em que 
foram observadas milhares 
de pessoas. 

De sua parte, o protagonista 
do documentário, o holan-
dês Sacha Harland, garante 
que seguirá a recomendação 
médica, mas sem “ficar ob-
cecado”. 

“Decidi buscar equilíbrio en-
tre os açúcares e os alimentos 
saudáveis, já que optar por um 
ou pelo outro pode ter deixar 
realmente infeliz”, reconhece. 

“Essa foi minha conclusão do 
experimento.”

Inflação para idosos avança 10,2% nos últimos 12 meses
Índice de Preços ao Consu-

midor da Terceira Idade avança 
10,2% nos últimos 12 meses. 

Calculado pela Fundação 
Getulio Vargas, o IPC-3i, que 
mede a variação de preços 
de indivíduos com mais de 60 
anos de idade, alcançou a mar-

ca acumulada depois de ficar 
em 1,2% no terceiro trimestre 
deste ano - a metade da taxa 
registrada no período anterior. 

Houve recuo no mês em itens 
importantes, como alimen-
tação, saúde e cuidados pes-
soais. 

Assim, a variação do custo 
de vida dos idosos ficou aci-
ma da taxa acumulada pelo 
Índice de Preços ao Consumi-
dor - Brasil, que foi de 9,6% 
no mesmo período analisado. 
Neste índice, são levados em 
consideração um conjunto de 

despesas habituais das famí-
lias com renda entre 1 e 33 
salários mínimos mensais. 

Ambos ficaram acima da 
inflação oficial, de 9,4%, e bem 
acima do teto da meta de in-
flação proposto pelo Banco 
Central, de 6,5%.

Gasto dos Estados com fun-
cionalismo público é o maior 
dos últimos 15 anos. 

De agosto do ano passado a 
agosto deste ano, os governos 
de 26 estados e o Distrito fe-
deral desembolsaram, em mé-
dia, quase metade da receita 

com a folha de pagamento: 
46,75%. Em agosto de 2014, 
quando a crise ainda não es-
tava tão grave, esse índice era 
2% menor. 

Desde o ano 2000, o ano em 
que a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, passou a existir, essa 

porcentagem não havia pas-
sado dos 45%. 

Um levantamento do Esta-
dão Dados mostra que todos 
os Estados tiveram queda de 
receita, em termos reais. A 
pesquisa mostra que apesar da 
crise nem todos os governado-

res diminuíram as despesas de 
pessoal: em 12 Estados houve 
aumentos acima da inflação 
nos gastos com servidores. 

Muitos governadores tem re-
corrido ao aumento de impos-
tos para conseguir equilibrar 
manter as contas em dia.

Estados têm o maior gasto com servidores dos últimos 15 anos
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Juíza se despede da Comarca de Palmeira d´Oeste
A Juíza Luciana Conti 

Puia Todorov, até então titu-
lar na comarca de Palmeira 
d´Oeste, despediu-se do tra-
balho nesta jurisdição, de-
pois de quase 4 anos atuando 
como magistrada exemplar.

A meritíssima chegou em 
Palmeira d´Oeste em março 
de 2012. Logo no início ga-
nhou a simpatia dos serven-
tuários da justiça, cartorá-
rios e advogados, pela forma 
que tratava a todos. Sempre 
muita educada exercia a ma-
gistratura com tanta maes-
tria e sapiência, entretanto 
sem qualquer comprometi-
mento de sua nobre função. 

Julgou sempre com firmeza 
e coragem. Tornou-se que-
rida e respeitada  pela sua 
forma singela de tratar as 
pessoas. 

Depois que a insigne ma-
gistrada tornou-se conheci-
da na Comarca é comum as 
partes e testemunhas fazer 
referências dela aos advoga-
dos que militam na comarca; 
evidentemente que referên-
cias boas.

Seu ultimo dia de trabalho 
foi 09 de outubro. No período 
da manhã convidou advoga-
dos e cartorários para uma 
confraternização. Despediu-
-se emocionada, agradeceu a 
acolhida e recebeu o cumpri-
mento individual de cada um. 

Depois do expediente fo-
rense houve outra cerimônia 
de despedida. Desta feita a 
Drª. Luciana reuniu-se com 
os servidores da justiça. 

Mais uma vez a emoção to-
mou conta de todos. 

A Magistrada transferiu-
-se para o fórum de Urupês, 

na região de São José do Rio 
Preto. O jornal Tribuna da 
Imprensa cobriu a festa de 
despedida. Veja as fotos.               



13 de Outubro de 2015 Página 6

A equipe do CRAS, SABPES, 
LIONS E LEO CLUBE, comemo-
raram o Dia da arvore realizan-
do juntamente com os Benefi-
ciários do Ação Jovem, Grupos 
de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos e o Projeto Florescer 
(Casa da Criança).  O Segundo 
Plantio de Arvores,aconteceu 
no dia 23 de Setembro no Es-
paço Jovem e Residencial Mon-
tanari, foram plantadas ao todo 
15 mudas de arvores de diver-
sas espécies. Conscientizar 
nossas crianças e adolescente 
sobre a importância das ar-
vores para o nosso planeta é 
construir um Futuro melhor, foi 
trabalhado em todos os grupos 
durante a semana a conscienti-
zação e incentivo á Preservação 
do Meio Ambiente. Foi um dia 
muito feliz, recebemos também 
nesse dia a visita do Governador 
do Lions Clube o Sr. José Mario 
Bazan, que veio até o município 
conhecer os alunosdo Programa 
Lions Quest e visitar o clube, to-
dos interagiram com muita har-
monia e puderam realizar mais 
uma pequena boa ação que com 
certeza faz toda a diferença. 

Agradecemos a todos os par-
ticipantes pelo dia de interação, 
a parceria com instituições e 
empresas que visam o beneficio 
ao próximo e meio ambiente é 
um grande privilegio.

Sindicato Rural de Palmeira d Oeste realiza 
Cursos em parceria com o SENAR

O Sindicato Rural de Pal-
meira d Oeste realizou cursos 
durante os meses de Agosto e 
Setembro, com a parceria do 
SENAR.

Os cursos foram realizados 
na sede do Sindicato. 

Durante esse período os par-
ticipantes tiveram a oportuni-
dade de aprender os cursos 
de manuseio e artesanato em 

Couro, confecção de doces 
com Frutas e derivados do lei-
te. E ainda o curso de Manu-
tenção e Operação Automotriz 
de Cana de Açúcar que além 
da parceria com o SENAR tam-
bém contou com parceiros a 
Usina Vale do Paraná e Prefei-
tura Municipal de Palmeira d 
Oeste.

Confira as fotos:

DIA DA ÁRVORE

No primeiro semestre deste 
ano foram realizados 1,8 mi-
lhão de mamografias, sendo 
1,1 milhão na faixa etária de 
maior incidência (50 a 69 anos) 
do câncer de mama.

Desde a década 90, o mês de 
outubro tem sido dedicado ao 
trabalho de conscientização 
sobre o câncer de mama, tipo 
mais letal entre as mulheres 
e que afeta, por ano, mais de 
57 mil brasileiras. Este ano, 
a campanha do Ministério da 
Saúde e o Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Go-
mes da Silva (INCA), “Câncer 
de mama: vamos falar sobre 
isso?”, tem como objetivo des-
construir os mitos associados 
à doença. Entre os alertas, a 
importância da detecção pre-
coce, a partir da orientação 
do médico e da realização da 
mamografia.

Nos últimos anos, o acesso 
a exames no Sistema Único 
de Saúde, assim como tra-
tamento da doença tem sido 
ampliado gradativamente. De 
janeiro a junho de 2015 fo-
ram realizados 1,8 milhão de 
mamografias no país, 31% a 
mais que no mesmo período de 
2010 (1,4 milhão de exames). 

Na comparação com anos 
fechados, o total de mamo-
grafias realizadas na faixa 
etária prioritária aumentou 
61,9% entre 2010 (1.547.411) 
e 2014 (2.506.339). Já em nú-
meros totais desses exames, 
o aumento foi de 41,8% en-
tre 2010 (3.035.421) e 2014 
(4.304.619).

O Sistema Único de Saúde 
(SUS) garante a oferta gratuita 
de exame de mamografia para 
as mulheres brasileiras em 
todas as faixas etárias. A faixa 
dos 50 aos 69 anos é definida 
como público prioritário para 
a realização do exame preven-
tivo pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e seguida pelo 
Ministério da Saúde baseado 
em estudos que comprovam 
maior incidência da doença e 
maior eficiência do exame.

O rastreamento é uma es-
tratégia de detecção precoce 
utilizada em políticas públicas 
para populações-alvo especí-
ficas a fim de reduzir a morta-
lidade por uma determinada 
doença. Essas diretrizes vi-
sam aprimorar a política de 
atenção ao câncer, garantindo 
também que todas as mulhe-
res, independente da idade, 
com pedido médico, façam o 
exame. Desta forma, o Minis-
tério da Saúde tem garanti-
do investimento crescente na 
assistência oncológica, com 
ampliação de 45% dos recur-
sos nos últimos quatro anos, 
totalizando R$ 3,3 bilhões em 
2014.

MOBILIZAÇÃO – Neste Ou-
tubro Rosa, a campanha vai 
enfatizar para as mulheres 
que buscar informações con-
fiáveis constituem importante 
estratégia para a detecção pre-
coce e o controle do câncer de 
mama. Há consenso científico 
atualmente sobre a influên-
cia de fatores comportamen-
tais no desenvolvimento de 
diversas doenças, inclusive o 
câncer de mama. Manter uma 
alimentação saudável, praticar 
atividade física regularmente 
e evitar o consumo de bebidas 
alcoólicas podem contribuir 
para a redução do risco de de-
senvolver câncer de mama.

O movimento popular Outu-
bro Rosa é internacional. Em 
qualquer lugar do mundo, a ilu-
minação rosa é compreendida 
como a união dos povos pela 
saúde feminina. Em Brasília, o 
prédio Central do Ministério da 
Saúde, o Congresso Nacional e 
outros monumentos públicos 
estão iluminados com luzes 

Brasil avança no 
diagnóstico do câncer de mama

cor-de-rosa. O movimento 
também está presente em vá-
rias partes do país.

INCA - Para estabelecer e 
fomentar a comunicação com 
as mulheres e a população 
sobre o câncer de mama, a 
campanha do INCA deste 
ano vai contar com cartaz, 
filipeta, e hotsite (www.inca.
gov.br/outubro-rosa), além 
de inserções nas mídias so-
ciais do Ministério da Saúde 
(facebook, twitter e Blog da 
Saúde).

A exposição também conta 
com uma versão digital que 
pode ser exibida em eventos 
e iniciativas de mobilização. 
Os interessados devem entrar 
em contato com o INCA pelo 
e-mail atencao_oncologica@
inca.gov.br e fazer a solicita-
ção do material.




