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Horário de Funcionamento do 
Comércio Dezembro 2.017 

  

Sábado Dia 16: Das 08:00 horas ás 12:00 horas 

 

2ª Feira Dia 18: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

3ª Feira Dia 19: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

4ª.Feira Dia 20: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

5ª.Feira Dia 21: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

6ª Feira Dia 22: Das 09:00 horas ás 22:00 horas 

 

Sábado Dia 23: Das 09:00 horas ás 16,00 horas 

3ª Feira Dia 26: Das 12.00 ás 18.00 horas 
Sábado Dia 30: Das 08:00 horas ás 12:00 horas 

Terça-Feira Dia 02 JAN 2.018: Das 12.00hs.as 18.00horas 

Em 2017 a Câmara de Marinó-
polis esteve na contramão da crise 
econômica vista no país e além 
de finalizar o ano com as contas 
equilibradas, também foi possível 
realizar uma economia signifi-
cativa, devolvendo à prefeitura 
municipal um valor aproximado 
de R$ 60.000,00.

Em agosto os vereadores deci-
diram pela compra de um veículo 
0KM modelo Chevrolet Prisma 
1.4 no valor de R$ 

60.000,00, o carro foi adquirido 
através do processo de licitação.

O vereador Titi, atual presi-
dente da Câmara esteve a frente 
destas medidas e comemorou os 
números da economia feita pelos 
legisladores, que totalizou cerca 
de R$ 120.000,00.

Investigações desenvolvidas 
pela Polícia Civil, em Pontalinda, 
culminaram, nesta quinta-feira, 
30, na prisão em flagrante, na 
localidade, W.J.G. (47 anos) e 
L.R.S. (40), ambos de General 
Salgado, acusados de fornecerem 
cocaína a A.P. (43), morador da 
cidade, apontado como distri-
buidor de droga em dois bares 
da cidade. Na ação policial, que 
contou com o apoio da Polícia 
Militar, foram apreendidos 

aproximadamente 200 gramas 
de cocaína, quantidade suficiente 
para ser fracionada em cerca de 
200 porções, num valor final es-
timativo de R$ 10.000,00.

 Por deliberação do Delegado 
de Polícia houve a lavratura do 
Auto de Prisão em Flagrante de-
lito, formalizado na Central de 
Polícia Judiciária de Jales e os 
presos foram encaminhados à Ca-
deia Pública de Santa Fé do Sul.

Economia feita pela Câmara em Marinópolis 
devolve dinheiro aos cofres públicos

Polícia Civil apreende cocaína e prente 
três em flagrante em Pontalinda
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A CNBB lançou o Ano Na-
cional do Laicato, com início 
oficial no Domingo de Cristo 
Rei do ano de 2017, até o Do-
mingo de Cristo Rei de 2018.

Esta iniciativa da CNBB 
reflete um fato muito signifi-
cativo. As grandes intuições do 
Concílio vão sendo retomadas 
aos poucos, para serem inseri-
das de maneira mais orgânica 
e consistente, na caminhada 
da Igreja em nosso tempo. 

De acordo com os passos 
que a Igreja vai dando, emerge 
algum aspecto do Concílio que 
serve de referência esclarece-
dora, possibilitando avanços 
firmes e consistentes. 

Com certeza, assim será 
também com este “Ano Na-
cional do Laicato”. 

Diversos episódios ressal-
tam a importância da vida e 
da missão dos leigos e leigas 
na Igreja. Em termos de do-
cumentos, temos em primeiro 
lugar o Capítulo II, da Lúmen 
Gentium. 

Ele não estava previsto no 
esquema preparatório do 
Concílio. Foi introduzido ao 
longo dos debates concilia-
res, quando estava em jogo 
uma visão de Igreja que fosse 
“inclusiva”, e não decorrente 
da dicotomia entre “clero e 
leigos”.  

Foi evocada, então, a noção 
bíblica de “Povo de Deus”, 
como a mais adequada para 
fundamentar a identidade 
cristã que envolvesse a todos, 
tanto leigos como os religiosos 
e os membros da hierarquia. 

Em seguida, a condição dos 
leigos mereceu todo o capítulo 
IV da Lúmen Gentium, onde o 
Concílio começa a tratar dos 
“fiéis” que são denominados 
leigos. 

Ainda dentro do contexto 
conciliar, temos o Decreto 
sobre os Leigos, que levou o 
nome de Apostólicam Actu-
ositatem, onde se descreve 
de maneira mais detalhada a 
importância dos leigos

O impacto mais salutar do 
Sínodo sobre os Leigos, foi a 
mudança semântica que ele 
produziu. Se falava sempre 
em “leigos cristãos”, onde a 
palavra substantiva era “lei-
go”, e a palavra qualificativa 
era “cristão”. A ênfase ficou 
invertida. Em vez de “leigos 
cristãos”, se passou a falar em 
“cristãos leigos”, para ressal-
tar que os leigos, em primeiro 
lugar, são “cristãos”, que as-
sumem sua vocação e missão 
na forma leiga de viver esta 
vocação e missão cristã. 

A Quarta Conferência 
Geral do Episcopado Lati-
no americano, realizada em 
Santo Domingo em 1992, fez 
eco a esta caminhada, assu-
mindo pela primeira vez, e 
com insistência, a expressão 
que falava do “Protagonismo 
dos leigos”, para explicitar 
que os leigos, pelo fato de 
serem plenamente cristãos, 
têm na Igreja um espaço pró-
prio, também de iniciativas, 

para empreenderem ações 
evangelizadoras, sobretudo 
em ambientes que são mais 
próprios da vivência dos 
cristãos leigos. 

Podemos agora evocar ou-
tro momento especial, vivido 
pela Igreja da América Latina. 
Trata-se da Quinta Conferên-
cia Geral do Episcopado La-
tino Americano, realizada em 
Aparecida.

A síntese dogmática e ope-
rativa desta Conferência fi-
cou muito bem identificada 
e expressa, ao afirmar que, 
na Igreja, independente da 
vocação específica de cada 
um, todos somos “discípulos 
missionários de Jesus Cristo”. 

É em comunidade que somos 
discípulos missionários de Je-
sus Cristo. 

Deus é comunhão. A Igreja é 
reflexo desta comunhão. Como 
membros de nossa comunida-
de, participamos do mistério 
de Deus, e o propagamos por 
nossa missão.

ARTIGO

 Dom ReginalDo anDRietta, Bispo Diocesano de Jales

PROTAGONISMO DOS LEIGOS
Evolução da consciência laical na Igreja
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Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 234 Data de Protocolo:  07/11/2017 
CEVS: 353520001-865-000005-1-5 Data de Validade: 21/11/2017 Razão  Social: LILIANE SABA-
DINI CNPJ/CPF: 36832234805 Endereço: RUA MAL. HUMBERTO DE  ALENCAR CASTELO 
BRANCO, 5026-B SALA B CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP:  15720-000 UF: 
SP Resp. Técnico: LILIANE SABADINI CPF: 36832234805 CBO:   Conselho Prof.: CREFITO 
No. Inscr.:46984-LTF UF:SP  O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL.  Defere o(a) 
Cancelamento de Licença de Funcionamento do Estabelecimento.  O(s) responsável(s) assume(m) 
cumprir a legislação  vigente e observar as boas  práticas referentes as atividades prestadas, respon-
dendo civil e criminalmente  pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) 
ao  cancelamento  deste documento 

PALMEIRA D’OESTE, Quarta-feira, 29 de Novembro de 2017

 
 
 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS 

 

A Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São Paulo 

na pessoa do Srº. JOSE CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 

d’Oeste Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais:- 

Convoca a candidata aprovada no Concurso Público Municipal nº. 

02/2.016, abaixo relacionado, conforme resultado publicado por Edital anteriormente, a 

comparecer no próximo dia 07 de dezembro de 2.017, às 8h00min no Departamento de 

Pessoal situado à Avenida Dr. Francisco Felix Mendonça nº. 49-55, com o fim 

específico de tomar posse do cargo pleiteado. O não comparecimento no dia e horário 

marcado implicaram na desistência da vaga. 

CARGO CLASSIF. NOME 
 

MEDIA. 

AGENTE COMUNI-
TÁRIO DE SAÚDE 
MICRO AREA II 

09º CAROLINE POLAINI TAVARES 57,50 

 
                                 Palmeira d’Oeste - SP, 05 de dezembro de 2.017 
 
 
 
 

Jose Cesar Montanari 
                      Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL 
Palmeira D’Oeste – Estado de São Paulo 

Av.Dr. Francisco Felix Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (17) 3651-1212 = CEP 15720-000 

CNPJ 46.609.731/0001-30 
E-mail pmpalmeira@ig.com.br 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL  
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 

Av. Francisco Felix Mendonça, 4955 Centro 
Fone/Fax (17) 3651-1212  =  CEP 15720-000 

CNPJ Nº 46.609.731/0001-30 

EXTRATO DE CONTRATO 
 
 
 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2017 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017 
CONTRATO Nº 046/2017 
 
 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE – SP. 
 
OBJETO: Aquisição de um veículo tipo Picape (camioneta) usada, ano de fabricação 1985 ou 
superior, movida a Diesel, com carroceria de madeira, câmbio manual, em bom estado de 
conservação e livre de pendências financeiras referente a licenciamento, IPVA e multas. 
 
CONTRATADO: Sr. Antonio Pereira Lopes, portador da carteira de identidade RG nº 9.535.626-5 e 
inscrito no CPF sob nº 923.633.698-15, residente e domiciliado na Rua Presidente Vargas, nº 2870, 
centro, na cidade de Andradina-SP.  
 
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais). 
 
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 30 de Novembro de 2017. 
 
VIGÊNCIA: 30 de Novembro de 2018. 
 
 
 

 
 

 
    
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL 
PALMEIRA D’OESTE - Estado de São Paulo 

Av. Dr.Francisco Felix de Mendonça, 49-55 Centro 
Fone/Fax (017) 651-1212  =  CEP 15720-000 

C.N.P.J. - 46.609.731/0001-30 
E-mail: pmpalmeira@ig. com.br 

 

EXTRATO DO EDITAL N.º 02/2017 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

 O Prefeito do Município de Palmeira D´Oeste, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, torna público a abertura de inscrições e estabelece normas para a realização de PROCESSO 
SELETIVO SIMPLIFICADO de provas para a seleção e o preenchimento das vagas e também para eventuais 
substituições em caso de afastamentos por licenças maternidade, licença médicas, licenças saúde, licenças prêmio e 
outras situações afins, através de contratação temporária por tempo determinado de acordo com as necessidades do 
Município, com fundamentação legal no artigo 37, inciso IX, da CF. 
INSCRIÇÕES: Serão realizadas através de formulário de inscrição, disponível no endereço eletrônico 
www.setaconcurso.com.br, das 9 horas do dia 05 de dezembro de 2017 até às 24 horas do dia 10 de dezembro de 
2017. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até o dia 11 de dezembro de 2017. 
PROVAS: As Provas serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2017, em locais e horários a serem divulgados 
após a homologação das inscrições. 
FUNÇÕES: 
FUNÇÃO VAGAS REMUNERAÇÃO REQUISITOS CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
VALOR DA 
TAXA DE 
INSCRIÇÃO 

Educador Profissional 01 R$ 1.065,09 Ensino Superior em qualquer área do 
conhecimento ligado a educação. 

20 Horas R$ 50,00 

Fisioterapeuta Nasf 01 R$ 1.494,42 Superior em Fisioterapia e Registro Órgão 
Competente  

30 Horas R$ 50,00 

Médico Veterinário (Zoonoses) 01  R$ 1.117,37 Superior e medicina Veterinário e Registro no 
Órgão Competente 

20 Horas R$ 50,00 

Nutricionista Nasf 01 R$ 1.117,37 Superior Nutrição 20 Horas R$ 50,00 
Professor Peb I  05 R$ 1.938,08 Superior/Magistério 30 Horas R$ 50,00 
Professor Peb I – 
Especialização AEE 

01 R$ 1.938,08 Superior/Magistério 30 Horas R$ 50,00 

Professor Peb II – 
Portugues/Ingles 

01 R$ 1.938,08 Superior/Magistério  30 Horas R$ 50,00 

Psicólogo 01 R$ 1.348,56 Superior Psicologia e Registro Órgão Competente 20 Horas R$ 50,00 
Psicólogo Nasf 01 R$ 2.040,39 Superior Psicologia e Registro Órgão Competente 20 Horas R$ 50,00 
Técnico Enfermagem – Samu 05 R$ 1.000,67   Curso Técnico com Registro no Corem e – Com 

experiência mínima de 01 ano em Urgência e 
Emergência 

40 Horas R$ 35,00 

 
O Edital na integra será publicado no Quadro de aviso da Prefeitura do Município de Palmeira D´Oeste, e no endereço 
eletrônico www.setaconcurso.com.br. 
 

Prefeitura do Município de Palmeira D´Oeste – SP em 04 de dezembro de 2017. 
 
 
 

JOSÉ CESAR MONTANARI 
Prefeito Municipal 

 

Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS
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Skaf teria direcionado uma li-
citação para beneficiar o criador 
da campanha do pato

Em meio às manifestações a 
favor do impeachment de Dilma 
Rousseff, solidificou-se na Aveni-
da Paulista uma peregrinação de 
fazer inveja aos fiéis muçulma-
nos que se dirigem anualmente 
a Meca.

Antes de bater panelas, soprar 
apitos e erguer cartazes em defesa 
da intervenção militar, milhares 
de fervorosos crentes vestidos 
de verde-amarelo curvavam-se 
diante da imponente imagem de 
um pato entronizado na entrada 
do prédio da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo. 
Foi o auge da adoração ao deus 
Pato, protetor da integridade e do 
patrimônio dos homens de bem. 
Trata-se da versão moderna do 
bezerro de ouro. 

Segundo delação do marque-
teiro Renato Pereira, ligado ao 
PMDB, a campanha do pato da 

Fiesp idealizada por ele nasceu de 
uma fraude. O presidente da ins-
tituição, Paulo Skaf, direcionou 
a licitação para beneficiar a pro-
dutora de Pereira. O publicitário 
teria ainda recebido dinheiro do 
Sistema S, mantido com fundos 
públicos,para promover a imagem 
de Skaf, postulante ao cargo de 
governador de São Paulo.

A campanha e o pato amarelo 
da Fiesp surgiram como uma re-
ação do empresariado contra a 
possibilidade da volta da CPMF 
para contornar a crise econômica. 
A partir de dezembro de 2015, 
Skaf liderou a Fiesp como uma 
das fiadoras do afastamento de 
Dilma.

Após uma temporada meio 
murcha, o pato voltou a dar as ca-
ras na avenida Paulista neste ano, 
quando foi inflado pela entidade 
em meio ao anúncio do aumento 
dos impostos sobre combustíveis 
pelo governo de Michel Temer.

José Cruz / Agência Brasil

Aconteceu no sábado, 25 de no-
vembro, um arrastão na cidade de 
Santa Albertina, realizado pelos 
voluntários da cidade do grupo 
SOS Santa Casa, no qual arreca-
daram mais de sete toneladas de 
alimentos que foram destinados 
para hospital de Jales. Este arras-
tão mobiliza todo o município e 
tem o apoio dos moradores da 
cidade, prefeitura e vereadores. 
Já acontece há mais de onze anos 
em prol da instituição.  

“Cada ano nosso grupo aumen-
ta com pessoas cheias de vonta-
des em ajudar e isso é o que nos 
motiva em dar continuidade neste 

trabalho voluntário, sabemos das 
necessidades que a Santa Casa 
enfrenta e a nossa colaboração 
ajuda a diminuir os gastos men-
sais” disse um dos voluntários. 

O provedor Júnior Ferreira par-
ticipou do arrastão na manhã de 
sábado na cidade de Santa Alberti-
na “Eu fiz questão de acompanha-
-los porque é muito bonito de ver 
a quantidade de pessoas que estão 
envolvidas nesta ação, os policiais 
vieram até Jales fechando as ruas 
para facilitar a passagem das cami-
nhonetes carregadas de alimentos 
que foram arrecadados na manhã” 
destacou o provedor. 

Nem o pato escapa da Lava Jato

Segundo delação do marqueteiro Renato Pereira, ligado ao PMDB, a campanha da Fiesp nasceu de uma fraude.

Santa Casa de Jales recebeu mais de sete
toneladas dos voluntários de Santa Albertina

Os voluntários da SOS Santa Casa trouxeram os alimentos na tarde de 
sábado até a Santa Casa de Jales. Foram mais de doze caminhonetes 

lotadas de alimentos arrecadados pela manhã no município


