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PALMEIRA D’OESTE E O APOIO A 
GREVE DOS CAMINHONEIROS

A greve começou como um 
movimento puxado pela CNTA 
(Confederação Nacional dos 
Transportadores Autônomos). 
A chamada para a paralisação 
se deu após encaminhamento de 
ofício ao governo federal no dia 
15 de maio, solicitando atendi-
mento de demandas urgentes 
antes da instalação de uma mesa 
de negociação. A paralisação 
prevista para 21 de maio aconte-
ceu, já que o governo se recusou 
a negociar com a CNTA e com 
demais entidades. (Somam-se 
120 entidades). A paralisação 
ganhou força e novas pautas 
foram acrescentadas e a popu-
lação de uma forma geral tomou 
para si o interesse dos caminho-
neiros. O que ajudou muito foi 
o fato das transportadoras e 
patrões autônomos aderirem 
à greve, tendo em vista que a 
redução do valor do combustí-
vel também é de seu interesse. 
Ficou combinado então que 
ninguém seria demitido por 
conta da greve e a paralização 
alavancou rapidamente.

Essa greve diferente das de-
mais teve participação ativa da 
internet, há pouco tempo atrás, 
quem realmente divulgava o 
status das paralisações eram 
as emissoras de TV e Rádio, 
entretanto, quem precisa de TV 
e Rádio para saber das coisas 
se tem o mundo na palma das 
mãos através dos celulares? 
Desta forma as pessoas fo-

ram se motivando e trocando 
informações em tempo real. 
Muitas notícias seguiam, umas 
verdadeiras outras não. Contu-
do mesmo com inúmeras ma-
nifestações por todo o Brasil, 
inclusive aqui em Palmeira 
D’Oeste a Greve perdeu força 

após alguns postos de gasoli-
na, por todo país, conseguirem 
combustível e muitas pessoas 
correrem para abastecer. Per-
cebido isto, pelos que estavam 
realmente ativos, as dispersas 
lideranças do movimento ce-
deram.

Por fim, parabenizamos a 
participação no município de 
Palmeira D’Oeste que, civi-
lizadamente, saiu da praça da 
matriz, após o pronunciamento 
de lideranças religiosas e políti-
cas, incluindo o Prefeito Pezão 
Montanari e fez uma grande ca-
minhada e carreata até o trevo 
da cidade para demonstrar seu 
apoio aos caminhoneiros. Todos 
nós devemos lutar pelo que é 
nosso e sempre respeitando a 
opinião dos demais, alguém ser 
contra um movimento grevista, 
não significa que é contra o pró-
prio país, cada um tem sua forma 
de enxergar a situação e por um 
Brasil melhor cada um faz seu 
esforço. Sendo assim, respeita-
mos quem se posicionou con-
tra e respeitamos quem apoiou, 
mostrando sempre a informação 
da maneira que ela realmente 
aconteceu. Deixamos aqui nosso 
apoio aos caminhoneiros.

O dia 28 de Maio ficará para história de Palmeira D’Oeste. Foi o dia em que sua população, 
da maneira que pode, mostrou seu apoio aos caminhoneiros de nosso Brasil.
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Acaba de ser publicado um 
importante documento da Igre-
ja, sobre o sistema econômico-
-financeiro mundial. Leva o título 
de “Oeconomicae et pecuniariae 
questiones”. Aborda a complexa 
realidade da economia mundial, 
cada vez mais nas mãos das gran-
des companhias multinacionais, e 
a serviço sobretudo dos interesses 
do poder financeiro.

A intenção do documento é 
convidar para um diálogo, vi-
sando chegar a consensos que 
fundamentem uma regulamenta-
ção mínima de alguns princípios 
éticos, que ajudem para discernir 
valores a serem respeitados e se-
guidos por todos, em especial pe-
los agentes que operam as gran-
des decisões econômicas, para 
que se garanta, tanto o sucesso 
econômico, como a primordial 
destinação da economia para o 
bem comum de todas as nações.

É inquietante observar a insta-
bilidade da economia mundial, 
evidenciada, por exemplo, pela 
grave crise financeira ocorrida 
em 2007, cujo enfrentamento 
ainda está sendo pago especial-
mente por alguns países mais 
afetados por sua fragilidade 
econômica.

E para constar como a econo-

mia é importante, e precisa ser 
devidamente respaldada por uma 
legislação mínima que garanta o 
seu funcionamento, basta cons-
tatar o que nestes dias estamos 
vivendo em nosso país, com a 
paralização dos transportes. 

Não se pode agir irresponsa-
velmente com a economia. A 
preocupação pela sobrevivência 
do sistema econômico-financei-
ro está no horizonte deste novo 
documento da Igreja. A Igreja 
torce, para que a economia tenha 
sucesso. Mas adverte que este 
sucesso só pode ser atingido se 
a economia é colocada a serviço 
do bem comum.

“Hoje precisamos imperiosa-
mente, que a política e a econo-
mia, em diálogo, se coloquem 
decididamente a serviço da vida, 
especialmente da vida humana”, 
diz o documento.

Ainda permanece, na mente de 
algumas, a convicção de que a 
economia tem suas leis próprias, 
e respeitando-as, ela atinge seu 
sucesso, que acaba servindo ao 
bem comum.

Ao contrário, vai crescendo a 
convicção de que a economia e 
as finanças interferem tão for-
temente na vida humana, que 
se requer, com urgência, uma 

regulamentação, baseada em 
princípios éticos, que integrem 
conhecimentos técnicos, junto 
com a sabedoria humana, para 
garantir a viabilidade dos empre-
endimentos econômicos, junto 
com a equidade na obtenção dos 
seus benefícios. 

O documento expressa sua 
preocupação, afirmando que 
“está em jogo o autêntico bem-
-estar da maior parte dos homens 
e mulheres de nosso planeta, os 
quais correm o risco de serem 
confinados, de maneira crescen-
te, sempre mais às margens, se 
não de serem excluídos e des-
cartados... enquanto algumas 
minorias desfrutam e reservam 
para si ingentes recursos e rique-
zas, indiferentes à condição dos 
demais”.      

O documento observa, com 
pertinência, que “cada progresso 
do sistema econômico não pode 
considerar-se tal se medido so-
mente mediante os parâmetros 
da qualidade e da eficácia em 
produzir ganhos, mas deve ser 
medido também mediante a base 
da qualidade de vida que produz 
e da extensão social do bem-estar 
que difunde, um bem-estar que 
não pode limitar-se somente aos 
seus aspectos materiais. Cada 

sistema econômico legitima a sua 
existência não somente mediante 
o mero crescimento quantitati-
vo das trocas econômicas, mas 
documentando sobretudo a sua 
capacidade de produzir desen-
volvimento para todo o homem 
e para cada homem”  

       Com base nesses princípios 
de ordem ética, o documento 
analisa alguns procedimentos 
econômicos e financeiros, fazen-
do “algumas pontualizações no 
contexto contemporâneo”, en-
veredando para assuntos ligados 
à regularização dos mercados, e 
outros, com um linguajar hermé-
tico para a grande maioria das 
pessoas que não lidam com estas 
questões complicadas. 

   Dada a complexidade dos as-
suntos, e seu linguajar caracterís-
tico, o documento nos deixa uma 
clara advertência: se destina a 
especialistas nas questões econô-
micas e financeiras, com o convi-
te a contribuirem no diálogo que 
se torna cada dia mais necessário, 
sobre os critérios que devem ser 
levados em conta, para garantir 
a eficiência, sim, dos empreendi-
mentos econômicos e financeiros, 
mas garantindo sobretudo, que 
seus êxitos se destinem para o 
bem comum.

Sistema econômico-financeiro 
sob o crivo da ética

Casa À VENDA – 170m²
Rua XV de NovembroR$ 350.000,00

Casa À VENDA – 120m²
Rua Zacarias das Neves – R$ 100.000,00

Casa À VENDA – 220m²
Rua Francisco Felix Mendonça – R$ 360.000,00

Casa À VENDA – 180m²
Rua Hermínio Zanardi – R$ 160.000,00

Casa À VENDA – 110m²
Rua Santa Clésia – R$ 100.000,00
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IMObIlIáRIA MONtANARI
Rua Brasil, 58-47 Palmeira D’Oeste – SP
Telefone: (17) 9.9766-2522 / 3651-3252

Dom Demétrio Valentini

A vida é um eterno reco-
meço. Fosse escolher a lenda 
mitológica que mais se as-
semelha à sua vida, prova-
velmente o povo brasileiro 
colocaria a história do castigo 
de Sísifo entre as preferidas. 
Sísifo, que viveu vida solerte, 
conseguiu livrar-se da morte 
por duas vezes, sempre ble-
fando. Não cumpria a palavra 
empenhada, até que Tânatos 
veio buscá-lo em definitivo. 
Como castigo, os deuses o 
condenam impiedosamente 
a rolar montanha acima um 
grande bloco de pedra. Quase 
chegando ao cume, o bloco 
desaba montanha abaixo. A 
maldição de Sísifo é recome-
çar tudo de novo, tarefa que 
há de durar eternamente.

O povo brasileiro se sente 
em eterno recomeço. Quando 
acha que as coisas estão se 
normalizando, aparece mais 
um desastre. Nosso habitan-
te se vê numa ilha ameaçada 
frequentemente por pequenas 
e grandes catástrofes. Escân-
dalos, corrupção desbragada, 
favorecimentos, ausência de 
critérios racionais, mando-
nismo, impostos, feudos, de-
terioração dos serviços públi-
cos, falta de continuidade nas 
administrações constituem 
condimentos de nossa cultura 
política.

Os efeitos são catastróficos, 
pois o sistema de vasos comu-

nicantes acaba impregnando 
os poros da alma nacional, in-
viabilizando aquele espírito 
público, fonte do fervor pátrio, 
que Alexis de Tocqueville, há 
183 anos, tão bem constatou 
em A Democracia na América 
(1835), quando se encantou 
com os valores da alma norte-
-americana. Escrevia: “existe 
um amor à pátria que tem a sua 
fonte principal naquele senti-
mento irrefletido, desinteres-
sado e indefinível que liga o 
coração do homem aos lugares 
onde o homem nasceu. Con-
funde-se esse amor instintivo 
com o gosto pelos costumes 
antigos, com o respeito aos 
mais velhos e a lembrança do 
passado; aqueles que o expe-
rimentam estimam o seu país 
com o amor que se tem à casa 
paterna”.

Que amor à Pátria pode exis-
tir em espíritos tomados pelo 
pavor, pela violência de tiros 
a esmo, pelo estado de guer-
ra civil como a que vemos no 
Rio de Janeiro, pelos assaltos 
que infestam as capitais e cida-
des do Norte e Nordeste, pela 
marginalidade que incorpora 
bandos de menores? Que es-
pírito público pode vingar em 
nossa América Latina quando 
na vizinha Venezuela as mul-
tidões não têm mais o que co-
mer e passam a fugir do país, 
entrando aos montes em nosso 
país? O que diria desse Nicolas 

SAI PRÁ LÁ, SÍSIFO
Maduro, o grande libertador 
Simon Bolívar, aquele que, um 
dia, retratou o sofrido conti-
nente: “não há boa fé na Amé-
rica, nem entre os homens nem 
entre as nações; os tratados são 
papéis, as constituições não 
passam de livros, as eleições 
são batalhas, a liberdade é 
anarquia e a vida um tormento. 
A única coisa que se pode fazer 
na América é emigrar”.

O povo quer sentir estabili-
dade e segurança. Segurança 
nas ruas, segurança do em-
prego. Hoje, há 13 milhões de 
desempregados, amargurando 
dias de tristeza. Estabilida-
de que permita divisar com 
nitidez a linha do horizonte. 
Como divisar clareza quan-

do estamos apenas a 5 meses 
da eleição, sem sinais do que 
pode ocorrer?

A chama telúrica – essa 
que liga as pessoas ao lugar 
onde nasceram – está quase 
se apagando com a violência, 
o inchaço das metrópoles e o 
crescimento desordenado das 
regiões. É bem verdade que 
daqui a um mês o país deve-
rá viver a catarse coletiva da 
Copa do Mundo. E se perde-
mos? Serão dias de tristeza, 
desgosto e mais amargura. 
Vamos continuar a ver go-
vernos de todas as instâncias 
usando míseros tostões para 
administrar massas falidas.

Rezemos para afastar a mal-
dição de Sísifo. 

GAuDêNCIO TORQuATO
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Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048

 A SUA CASA
DE MÓVEIS
E ELETRO-

DOMÉSTICOS

Foi realizada a primeira 
reunião nesta segunda-feira 
28/05/18 sobre a criação de 
uma Associação que permitirá 
que as pessoas que cuidam ou 
se sensibilizem com os animais 
abandonados possam tratar estes 
animais com mais dignidade.  
Muitos pontos estavam dentro 
do contexto da reunião e entre 
os principais estavam:

- leishmaniose (Tratar ou sa-
crificar?);

- nova sala (devidamente equi-
pada para a nova veterinária da 
prefeitura);

- convênio com o Castra-
-Móvel;

- abrir empresa como Asso-
ciação;

- fundar um centro de trata-
mento conveniado com outros 
municípios;

- distribuição de ração pela 

prefeitura;
- nomear representantes legais 

cuidadores;
- criar projeto de lei que pune 

quem abandona animais ou os 
maltrata.

No geral ficaram acertadas vá-
rias situações e é bem provável 
que o projeto siga em frente logo 
em breve tendo em vista que o 
Prefeito Pezão, muito sensibiliza-
do com a causa, já liberou diversos 
pedidos atendendo prontamente.

Estavam presente: José Cezar 
Montanari, João Paulo de Sou-
za, Luide Mendes, Leandro Fer-
nandes, Ângela Antônia Garcia, 
Lurdes Benício de Souza, Larissa 
B. Borges, Elaine C. Archanjo, 
Bruno de Brito Gonçalves, Edu-
ardo C. Liette, Gilberto Marconi, 
Alessandra C. Mastelari, Tania S. 
Garcia Zanardi, Izildinha Apare-
cida e Aline Chile.

Prefeito Pezão se reúne com líderes dos movimentos 
que amparam os animais em estado de abandono

Palmeira D’Oeste criará uma associação que dará assistência aos animais abandonados e ajudará aquelas pessoas que se mobilizam pela causa.

Instituto Sociocultural do Hospital de Amor realizou 1ª feira de doação de Livros
Como já dizia Monteiro Lo-

bato “Quem escreve um livro, 
cria um castelo. Quem o lê, mora 
nele”. Pensando na importância 
da leitura e no valor da cultura, 
o Instituto Sociocultural do Hos-
pital de Amor em parceria com 
o Ministério da Cultura, promo-
veram na última quinta-feira, 
dia 24, das 08 ás 16 horas, a 1ª 
feira de doação de livros para os 
colaboradores da unidade do HA 
Jales, como forma de incentivo 
a leitura.

Foram mais 300 livros doa-
dos, dentro dos diversos gêne-
ros disponíveis, os funcionários 
puderam escolher entre roman-
ces, ficções, títulos religiosos, 
desenvolvimento profissional, 
infantis e infanto-juvenis. Além 
de livros, os colaboradores tam-
bém puderam levar para casa 
filmes ou animações infantis. 

Para a coordenadora de pro-

jetos do Instituto Sociocultural, 
Marcella Marchioreto “O projeto 
biblioteca ambulante busca apro-
ximar e incentivar a cultura da 
leitura todos os nossos pacientes 
e funcionários. Sabemos que a 
leitura traz inúmeros benefícios 
para o nosso desenvolvimento. 

Nosso objetivo é que nossos fun-
cionários busquem o prazer na 
leitura, pois como diz Ziraldo 
“O livro é o alimento da alma”.”, 
finalizou.

Além de Jales, o Instituto já 
realizou a Feira em outras uni-
dades do Hospital de Amor, em 

Ames e na Santa Casa de Bar-
retos. 

SOBRE O INSTITuTO 
SOCIOCULTURAL

Criado para dar maior ampli-
tude às iniciativas do Hospital de 
Amor, por decisão da Diretoria de 
Ensino e Pesquisa da entidade, o 

Instituto Sociocultural surgiu em 
2008 como uma associação civil 
sem fins lucrativos, classificada 
como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OS-
CIP).

Os objetivos são replicar e mul-
tiplicar os projetos antes restri-

tos a Barretos, a todas as cidades 
onde há unidade fixa ou móvel 
do Hospital. Sempre que houver 
uma iniciativa assistencial da ins-
tituição haverá, também, projetos 
culturais e iniciativas artísticas 
que embelezarão momentos e 
sentimentos dos pacientes.

O Ministério da Cultura e o 
Instituto Sociocultural do Hos-
pital de Câncer de Barretos em 
parceria com o Estúdio de Dança 
Marcelo Benevides apresentam 
dia 09 de junho as 19h30, um lin-
do espetáculo de dança no Centro 
Cultural Dr. Edílio Ridolfo, co-
nhecido como Teatro Municipal 
de Jales.

A apresentação conta com o 
elenco de aproximadamente 90 
bailarinos da região de Barretos. 
A entrada será gratuita, porém é 
indispensável à apresentação do 
ingresso na entrada do evento. Os 
ingressos serão disponibilizados 
para retirada uma hora antes do 
evento na bilheteria do teatro.

Para quem quiser contribuir 

A Bela e a Fera: Um dos maiores clássicos de 
todos os tempos chega aos palcos de Jales

com o Hospital de Amor, fica 
opcional a entrega de 1kg de ali-
mento não perecível. “Esperamos 
que o público se divirta com toda 
a estória e coreografia, pois o es-
petáculo está lindo, mágico, com 
todas aquelas músicas que vocês 
sabem cantar e aqueles persona-
gens memoráveis”, afirmou o 
Diretor Artístico e Coreógrafo 
Marcelo Benevides. 

“Mesmo a história sendo já bas-
tante conhecida, pretendemos 
inovar e surpreender o público 
em cada apresentação”, declarou 
Marcella Marchioreto, Coorde-
nadora do Projeto. 

SOBRE A HISTÓRIA
O conto de fadas, escrito pelos 

Irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm) 
em 1812, trás a história de amor 
entre uma linda e inteligente 
jovem (Bela) e um príncipe que 
foi enfeitiçado e transformado 
em Fera. Bela vive em um vi-
larejo francês com seu pai, que 
é capturado e aprisionado pela 
Fera em seu castelo. A jovem 
consegue localizá-lo e se ofere-
ce para ficar no lugar dele. Sua 
bondade a faz enxergar o lado 
humano da Fera, por quem se 
apaixona perdidamente, que-
brando o feitiço.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 006/2018
PREGÃO Nº 003/2018
CONTRATO 016/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para aqui-
sição de aproximadas 100 (cem) toneladas de massa asfáltica 
usinada a quente, para aplicação a frio, a Granel - para finalidade 
de tapa buracos em diversas ruas, avenidas e vicinais e Pedras 
e Britas a serem utilizadas neste município de Palmeira d’ Oeste 
– SP.

CONTRATADA: NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ 
sob. nº 10.558.895/0001-38, estabelecida à Rod. Péricles Belini, 
s/nº, Km 121,7, Zona Rural – CEP 15.507-000 – Votuporanga - 
SP.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 64.200,00 (sessenta 
e quatro mil e duzentos reais)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 27 de Abril de 2018.

VIGÊNCIA: 31 de Dezembro de 2018.
________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 010/2018
CONTRATO Nº: 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE – SP.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços na área de segurança e medicina do trabalho, 
compreendendo: controle de perícias médicas, realização de 
exames ocupacionais, emissão de ASO - Atestado de Saúde 
Ocupacional, bem como a elaboração e atualização dos seguin-
tes documentos: PPRA – Programa de Prevenção de Riscos 
Ambientais, PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional, de acordo com NR 07, com emissão do relatório 
anual, LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Tra-
balho de acordo com a NR 15 e 16 e PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, de acordo com a normativa do INSS nº 84, no que 
diz respeito à saúde do trabalhador. Estes documentos devem 
atender aproximadamente 300 (trezentos) servidores municipais, 
pelo período de 12 (doze) meses.

CONTRATADA: EQUIPSERV SEGURANÇA DO TRABALHO 
LTDA, Inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.273.408/0001-13, Inscrição 
Municipal n.º 16829, com sede na Rua das Palmeiras, nº 1412 – 
1º Andar – Alto do Ipê na cidade de Jales. CEP 15706-030.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO:  R$ 30.000,00 (Trinta 
mil reais)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 28 de Maio de 2018.

VIGÊNCIA: 12 meses.
________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 006/2018
PREGÃO Nº 003/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 
d’Oeste/SP, no uso  das atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei,...

FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, 

examinado a presente licitação, Pregão nº 0023/2018, e, con-
siderando o PARECER da Equipe de Apoio designada para 
realizar os procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefei-
tura, bem como todo o processo, verificou que o mesmo esta 
em conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com 
suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o 
processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. 
Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do art. 
43 inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, 
considerando satisfatória a proposta apresentada e classifica-
das em primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que 
satisfaz plenamente os interesses econômico desta Prefeitura 
Municipal, ADJUDICO como adjudicada a firma; NOROMIX 
CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ sob. nº 10.558.895/0001-
38, estabelecida à Rod. Péricles Belini, s/nº, Km 121,7, Zona 
Rural – CEP 15.507-000 – Votuporanga - SP, para aquisição de 
aproximadas 100 (cem) toneladas de massa asfáltica usinada a 
quente, para aplicação a frio, a Granel - para finalidade de tapa 
buracos em diversas ruas, avenidas e vicinais e Pedras e Britas 
a serem utilizadas neste município de Palmeira d’ Oeste – SP, 
para o exercício de 2018, com retirada na sede da contratada. 
Com valor estimado em R$ 64.200,00 (sessenta e quatro mil e 
duzentos reais). 

REGISTRE-SE       PUBLIQUE-SE             CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 27 de Abril de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-
________________________________________________

PROCESSO Nº: 010/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2018

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

 JOSÉ CESAR MONTANARI, Prefeito Municipal de Palmeira 
d’Oeste/SP, no uso  das atribuições legais que lhe são conferidas 
por Lei,...

 FAZ SABER, a todos quantos interessados possa, que, 
examinado a presente licitação, Pregão nº 006/2018, e, con-
siderando o PARECER da Equipe de Apoio designada para 
realizar os procedimentos licitatórios do Pregão desta Prefei-
tura, bem como todo o processo, verificou que o mesmo esta 
em conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, com 
suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo 
o processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou 
sanar. Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos 
do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses 
termos, considerando satisfatória a proposta apresentada e 
classificadas em primeiro lugar, com preço compatível com 
edital, o que satisfaz plenamente os interesses econômicos 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a 
firma: EQUIPSERV SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, 
Inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.273.408/0001-13, Inscri-
ção Municipal n.º 16829, com sede na Rua das Palmeiras, 
nº 1412 – 1º Andar – Alto do Ipê na cidade de Jales. CEP 
15706-030., para Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços na área de segurança e medicina 
do trabalho, compreendendo: controle de perícias médicas, 
realização de exames ocupacionais, emissão de ASO - 
Atestado de Saúde Ocupacional, bem como a elaboração e 
atualização dos seguintes documentos: PPRA – Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais, PCMSO – Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional, de acordo com NR 
07, com emissão do relatório anual, LTCAT – Laudo Técnico 
das Condições Ambientais de Trabalho de acordo com a NR 
15 e 16 e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, de 
acordo com a normativa do INSS nº 84, no que diz respeito 
à saúde do trabalhador. Estes documentos devem atender 
aproximadamente 300 (trezentos) servidores municipais, pelo 
período de 12 (doze) meses. Com valor total estimado em R$ 

30.000,00 (Trinta mil reais).

REGISTRE-SE     PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 28 de Maio de 2018.

JOSÉ CESAR MONTANARI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

1- EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2018
1.1 - LICITAÇÃO Nº 023/2018

1.2 -  José Cesar Montanari, Prefeito Municipal de Palmeira d’ 
Oeste, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, no 
uso de suas atribuições legais;

1.3 - Torna-se público para conhecimento dos interessados, 
que na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Palmeira d’ Oeste - SP., localizada à Av. Francisco 
Felix de Mendonça, 4955 - Centro , nesta cidade, será realizada 
a  licitação  modalidade CONCORRÊNCIA, destinada à outorga 
pelo Município de Palmeira D’Oeste, Na Concessão Real de Uso 
de Bem Público de matrícula 12.986, neste Município e Comarca 
de Palmeira d’Oeste, mediante normas contidas no presente 
Edital, para os fins a que se destinam, os quais serão regidos 
pelas normas constantes na Lei Municipal nº 2.674 de 20 de 
Março de 2018. 

a) Prazo para recebimento dos envelopes “01 – DOCUMEN-
TAÇÃO” e “02 – PROPOSTAS”: às 14h00m do dia 10/07/2018.

 
b)  A sessão de abertura dos envelopes e julgamento das pro-

postas será realizada às 14h30m do dia 10/07/2018. 
2 - DO OBJETO
2.1 - Constitui objeto do presente Edital de Concorrência Públi-

ca a outorga pelo Município de Palmeira D’Oeste, Na Concessão 
Real de Uso de Bem Público de matrícula 12.986, neste Municí-
pio e Comarca de Palmeira d’Oeste, mediante normas contidas 
no presente Edital, para os fins a que se destinam, os quais serão 
regidos pelas normas constantes na Lei Municipal nº 2.674 de 20 
de Março de 2018.

3 - EDITAL: Edital, Minuta de Contrato.

Maiores informações serão obtidas na Prefeitura Municipal 
de Palmeira d’ Oeste - SP, à Av. Francisco Felix de Mendonça, 
4955 - Centro, no horário das 8:00hs às 11:00hs e das 13:00hs 
às 17:00hs.

 
Prefeitura Municipal de Palmeira d’ Oeste - SP, 29 de Maio de 

2018.

José Cesar Montanari
Prefeito Municipal
________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJE-

TIVA A contratação de empresa especializada para aquisição de 
(01) uma Ponte de trilho de ferro medindo 4mt de comprimento 
por 3mt de largura. e (20) Mata Burros de trilho de ferro medindo 
3,00 metros de comprimento (longitudinal) por 3,00 metros na 
largura (transversal).

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 007/2018
PROCESSO n° 011/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 15/06/2018
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal
PALMEIRA D’OESTE-SP, 04 DE MAIO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL
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Já estão à venda convites para 
o “6º Concerto: Solidariedade, 

Saúde e Música”
A Santa Casa de Jales atra-

vés do setor de Captação de 
Recursos disponibilizou os 
convites para à venda do “6º 
Concerto: Solidariedade, 
Saúde e Música”, que será 
em 29 de junho, a partir das 
20h, no Teatro Municipal de 
Jales.

O Concerto envolve a mis-
tura de ritmos dos cantores 
de Jales e região com os mú-
sicos da orquestra tornando o 
evento clássico e diferencia-
do, valorizando os clássicos 
da Música Popular Brasilei-

ra, sertanejo e a novidade 
desse ano será o samba. 

Esse ano contará com as 
apresentações de Artesamba, 
Dercione Oliveira, Ismael 
Tonholi, João Paulo e Henri-
que, Marcelo Zaia, Nathália 
Gival, Simone Buzato e Zé 
Vitor e Matheus. A regência 
e direção artística será do 
maestro Edivaldo de Paula. 

Para o provedor Junior Fer-
reira a Santa Casa de Jales 
fica orgulhosa de estar en-
volvida pela 6ª vez em um 
evento solidário junto da Or-

questra Sinfônica de Jales “É 
um belíssimo espetáculo que 
valoriza a cultura da cidade 
e os cantores regionais, além 
de ser em prol da nossa Santa 
Casa”.

Os convites já estão à ven-
da na Banca do Edu, Banca 
do Luís, recepção da Santa 
Casa e sede da Orquestra Sin-
fônica por um valor simbólico 
de apenas R$10,00, vendidos 
antecipadamente e são limi-
tados.

Assessoria de Comunicação 
Ana Paula Molina Lima

Por causa da greve de cami-
nhoneiros, o Departamento 
Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP) não vai pe-
nalizar até o dia 15 de junho, 
por falta de licenciamento 
2018, os donos de veículos 
com placas de final 2.  Autu-
ações e apreensões só ocor-
rerão a partir de 16 de junho. 
A medida é consequência de 
portaria publicada para evitar 
transtornos por atrasos pro-
vocados pela paralisação no 
envio de documentos via Cor-
reios, com o de licenciamento.

Donos de veículos com 
placas terminadas em 2 de-
vem realizar o licenciamento 
anual obrigatório até o último 
dia útil de maio: dia 30. Pela 
legislação, veículos não li-
cenciados ficariam impedidos 
de rodar a partir de 1º de ju-
nho — prazo prorrogado pela 
portaria.

Licenciamento em atraso 
gera a remoção do veículo ao 
pátio. Além disso, o proprietá-
rio recebe multa de R$ 293,47 
e sete pontos na habilitação, 
pois conduzir veículo que não 
esteja devidamente licenciado 
é infração gravíssima, confor-
me prevê o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB).

Pagar o licenciamento em 
atraso também gera a cobran-
ça de multa e juros de mora. 
Caso não seja feito, o dono 
do veículo pode ter o nome 
inscrito no Cadastro Informa-
tivo dos Créditos não Quitados 

Por causa da greve, Detran.SP suspende até 15/6 autuação 
de veículos com placa 2 por falta de licenciamento

Online”.
 Lembrete de licenciamen-

to – Para facilitar a vida dos 
motoristas, o Detran.SP ofe-
rece uma comodidade: o en-
vio de alerta de vencimento do 
licenciamento. Quem quiser 
ser lembrado 30 dias antes é 
só cadastrar o celular no portal 
detran.sp.gov.br e autorizar 
receber o aviso via SMS ou 
notificação push por meio do 
aplicativo do Detran.SP para 
smartphones.

Cronograma oficial – No Es-
tado de São Paulo, o calendá-
rio anual obrigatório começa 
em abril e vai até dezembro, de 
acordo com o final de placa do 
veículo. Confira o cronograma 
na tabela abaixo:

Paralisação provocou atrasos no envio de documentos via Correios; veículos não licenciados ficariam impedidos de circular a partir de 1º/6

  

Calendário obrigatório de licenciamento 
2018 

Todos os veículos, exceto caminhões 
Final de placa Mês obrigatório 

1 Abril 
2 Maio 
3 Junho 
4 Julho 

5 e 6 Agosto 
7 Setembro 
8 Outubro 
9 Novembro 
0 Dezembro 

Veículos registrados como caminhão 
1 e 2 Setembro 

3, 4 e 5 Outubro 
6, 7 e 8 Novembro 

9 e 0 Dezembro 
 

(Cadin) e na dívida ativa do 
Estado pelo débito em aberto.

Como licenciar – O valor 
do licenciamento em 2018 é 
de R$ 87,38 para todo tipo de 
veículo. Não é necessário ir 
às unidades do Detran.SP ou 
imprimir boleto para pagar a 
taxa. Basta informar o número 
do Registro Nacional de Veí-
culos Automotores (Renavam) 
ao caixa bancário ou selecio-
nar essa opção nos terminais 
eletrônicos das agências ou 

no internet banking. É preci-
so quitar possíveis débitos de 
IPVA, seguro obrigatório e 
multas, por exemplo. Algu-
mas unidades do Detran.SP 
dispõem de máquina para pa-
gamento com cartão de débito.

O passo a passo pode ser 
consultado no portal do De-
tran.SP (www.detran.sp.gov.
br), na área “Veículos”. A pá-
gina também traz uma série 
de respostas para dúvidas fre-
quentes relacionadas ao tema.

Retirada do documento – 
Com o comprovante de pa-
gamento e um documento 
de identificação em mãos, o 
condutor pode ir ao Detran.
SP ou posto Poupatempo para 
solicitar a emissão do docu-
mento. Se preferir, pode pagar 
junto com a taxa o custo de 
envio pelos Correios, de R$ 
11, para receber o documento 
em casa. A entrega pode ser 
acompanhar pelo portal www.
detran.sp.gov.br, em “Serviços 



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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!
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O Dia do Desafio é celebrado 
anualmente na última quarta-
-feira do mês de maio. Este ano 
o Dia do Desafio foi em 30 de 
maio.

O principal objetivo desta 
data é motivar à população a 
prática de atividades físicas, 
seja para melhorar a saúde fí-
sica como também a mental.

Nesta data, as comunidades 
de diferentes cidades do Bra-
sil e toda a América Latina se 
reúnem para disputar, amisto-
samente, competições e desa-
fios que estimulam o corpo. 
A proposta é que cada pessoa 
faça qualquer tipo de exercício 
físico por pelo menos 15 mi-
nutos, fazendo desta ação um 
hábito diário.

Em Palmeira D’Oeste, o 
prefeito Pezão Montanari con-
vidou um profissional educa-
dor físico especialmente para 
este dia e todas as repartições 
da prefeitura participaram. 
Lucas Freitas, empresário e 
personal trainer percorreu as 
repartições e fez o que cha-
mamos de ginástica laboral e 
todos se divertiram muito e o 
mais importante, plantamos 
uma semente e conscientiza-
mos as pessoas a prática de 
atividades físicas regulares.

Originalmente, o Dia do 
Desafio foi criado no come-
ço da década de 1980, no Ca-
nadá.

Com o passar dos anos, o 
espírito do Dia do Desafio se 
consolidou e espalhou-se por 
todo o mundo.

Atualmente, esta é uma ini-
ciativa apoiada pela Interna-
tional Sport and Culture Asso-
ciation (ISCA), e promovida 
pela TAFISA e uNESCO.

No Brasil, o Dia do Desafio 
foi realizado pela primeira vez 
em 1995, em parceria com a 

DIA DO DESAFIO – PALMEIRA D’OESTE

The Association for 
International Sport 
for All (TAFISA).

A partir do ano 
2000, quem assume 
a organização do 
evento é o Sesc São 
Paulo

Em 2015, o Dia do 
Desafio passou a in-
tegrar o Programa 
Move Brasil, como 
mais uma ferramen-
ta para garantir a 
meta de incentivar a 
prática de atividades 
físicas e esportes em 
todo o país.

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



O Departamento de Trânsito do 
Estado de São Paulo (Detran.SP) 
acaba de lançar seu 36º serviço 
eletrônico, mais um voltado 
para a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH). Agora, 
com uma simples consulta no 
portal do Detran.SP (www.
detran.sp.gov.br), é possível 
verificar a autenticidade do 
documento e a foto do seu 
portador.

Qualquer pessoa poderá 
checar as informações. Basta 
digitar os dados do motoris-
ta que estão na CNH emitida 
pelo Detran.SP (CPF, RG, 
data de nascimento, núme-
ro de registro, do Renach e 
do espelho do documento 
na CNH). Se todas as infor-
mações estiverem corretas, 
serão exibidas a mensagem 
“CNH autêntica” e a foto do 
condutor utilizada na CNH 
ou a mais recente no banco 
de dados do Detran.SP.

Se algum dado estiver di-
vergente do cadastrado, o 
cidadão saberá que aquela 

Detran/SP lança serviço de consulta 
para autenticidade da CNH

Com dados do condutor, qualquer um poderá checar se o 
documento é verdadeiro e se corresponde ao proprietário

No final da tarde de quarta-feira 
(23) houve uma solicitação 190 
emergência de uma testemunha 
informando que dois indivíduos 
haviam acabado de roubar uma 
loja no centro da cidade. O solici-

tante, que também é comerciante, 
forneceu as imagens das câmeras 
de seu comércio aos policiais, o 
que possibilitou coletar as carac-
terísticas físicas dos criminosos.

Rapidamente os policiais in-

tensificaram o patrulhamento 
nas imediações e conseguiram 
localizar e abordar um deles no 
cruzamento da Rua Iugoslávia 
com a Rua França.

O abordado J.S.F. foi pronta-

mente reconhecido pela testemu-
nha e pela vítima como sendo um 
dos indivíduos que subtraíram 
um aparelho celular GALAX J5.

J.S.F. recebeu voz de prisão 
em flagrante delito pelo crime 

de roubo e foi encaminhado à 
Central de Polícia, e posterior-
mente à Cadeia Pública de Santa 
Fé do Sul.

O indivíduo preso, que esta-
va hospedado em um hotel na 

cidade de Jales, mas é morador 
da cidade de Palmeira D’Oeste, 
confessou que cometeu o crime 
junto com um amigo, também 
da cidade de Palmeira D’Oeste, 
e estavam na cidade há dois dias.

Polícia Militar de Jales prende homem 
que roubou celular no centro da cidade

Na tarde de sábado (02/06), durante o patrulhamento 
ostensivo e preventivo pela Avenida Paulo Marcondes, 
os policiais avistaram um veiculo GM/Astra, ocasião 
em que seus ocupantes, ao notar a presença da viatura, 
ficaram muito nervosos.

Os policiais suspeitaram da situação e solicitaram 
apoio de outras viaturas, e iniciaram acompanhamento 
ao veículo para abordá-lo.

No trajeto o passageiro do veiculo arremessou pela 
janela uma sacola plástica, e logo em seguida foi abordado 
na Rodovia Eliezer Montenegro Magalhes, próximo ao 
Km 144.

Nada de ilícito foi encontrado com os indivíduos, 
motorista e passageiro.

Entretanto, os policiais encontraram a sacola dis-
pensada pelos indivíduos numa vegetação próxima ao 
acostamento e dentro dela havia 39 pedras de “crack” 
menores e uma pedra maior da mesma droga.

um dos abordados, que já havia sido preso pelo crime 
de tráfico de drogas, confessou que havia comprado as 
pedras de “crack”de um rapaz magro em uma esquina do 
bairro Vila união e pago o valor de R$1.000,00. Diante 
dos fatos os dois indivíduos receberam voz de prisão 
em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e 
foram conduzidos à Central de Policia Judiciária, e pos-
teriormente recolhidos à Cadeia Publica de Santa Fé do 
Sul. Após o almoço de domingo, depois de realizada a 
audiência de custódia, os dois foram liberados pelo Juiz 
para reponderem em liberdade. um dos indivíduos alegou 
ter residência fixa e o outro disse que a mãe passaria por 
uma cirurgia.

Polícia Militar de Jales prende dois indivíduos por 
tráfico, mas são soltos após audiência de custódia

Polícia Militar de Jales 
prende homem com R$ 

2 mil em notas falsas
No início da noite de quar-

ta-feira (23), após denúncia 
anônima informando que um 
indivíduo estaria indo ao bair-
ro Vila união buscar grande 
quantidade de notas falsas, os 
policiais rapidamente inicia-
ram o patrulhamento ostensivo 
e preventivo nas imediações.

Em determinado momento 
visualizaram e suspeitaram 
de uma motocicleta que saia 
do referido bairro com dois 
ocupantes, e efetuaram a abor-

dagem no cruzamento da Av. 
Integração com Av. Francisco 
Jalles.

Com a condutora, que é mo-
to-taxista, nada de ilícito foi 
encontrado, entretanto, com o 
passageiro K.J.C. foi encon-
trado R$ 2.000,00 (dois mil 
reais) em notas falsas.

K.J.C. recebeu voz de prisão 
em flagrante delito e foi en-
caminhado à sede da Polícia 
Federal de Jales, e posterior-
mente a uma Cadeia Pública.
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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

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

CNH não é verdadeira ou foi 
adulterada. O mesmo ocorre 
quando a foto impressa for 
de alguém diferente daque-
la que aparecer no portal. A 
verificação dos dados será 
feita com a via mais recente 
do documento. Até mesmo a 
habilitação vencida poderá ter 
sua autenticidade consultada, 
desde que tenha sido a última 
via emitida e que possua foto.

“Essa ferramenta é mais um 
serviço oferecido pelo De-
tran.SP para  facilitar a vida 
das pessoas. Ela traz mais se-
gurança à  CNH, já que ficou 
mais fácil checar sua autenti-
cidade, e também dificulta  o 
uso do documento por pesso-
as mal-intencionadas, como 
falsários”, disse Maxwell 
Vieira, diretor-presidente 
do órgão.

O serviço poderá ser usa-
do a qualquer momento por 
qualquer pessoa. um cidadão 
que pretende vender seu ve-
ículo, por exemplo, poderá 
checar a identidade do pos-

sível comprador por meio da 
CNH. “Em dois minutos ele 
poderá consultar no portal 
do Detran.SP e ter a certe-
za de que aqueles dados são 
exatamente os mesmos ca-
dastrados em nosso banco 
de dados, inclusive com a 
foto do condutor”, afirma o 
diretor-presidente.

Inicialmente, as consultas 
serão limitadas a cinco por 
dia, por computador. A quan-
tidade se renova diariamente. 
Dependendo da adesão, o De-
tran.SP poderá rever o limite 
diário de consultas. Comér-
cio, bancos, Judiciário, con-
sulados e outras instituições 
poderão usar o serviço nos 
atendimentos.

“Esse é um serviço bom 
para toda a sociedade, mas 
em especial para o comércio 
e para qualquer pessoa que 
faz negócio, pois haverá mais 
segurança nas informações, 
diminuindo os riscos e per-
mitindo rapidez na verifica-
ção de dados”, disse Alencar 
Burti, presidente da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP).

Para acessar este novo servi-
ço, vá em www.detran.sp.gov.
br, opção “Serviços online, 
acesse todos aqui”, em segui-
da “Certidões e autenticidade da 
CNH” e “Confirme a autenticida-
de de uma CNH”. Não precisa de 
login ou senha para acessar este 
serviço.
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 Comunicação Social/ PF em Jales

Polícias Federal e Militar prendem infiltrado 
que ameaçava caminhoneiros em Jales

A Polícia Federal, em conjunto 
com a Polícia Militar, prendeu na 
tarde desta quarta-feira (30) um 
homem que estava infiltrado no 
movimento de paralisação dos 
caminhoneiros em Jales. Apro-
ximadamente 50 policiais, entre 
federais e militares participaram da 
operação. A prisão temporária foi 
decretada pela Justiça Estadual de 
Jales, com concordância do Minis-
tério Público, após representação 
da Polícia Federal. 

Desde o início das manifesta-
ções, federais e militares orienta-
ram os caminhoneiros mobiliza-
dos para que não fosse realizado 
nenhum tipo de coação, ameaça 
ou constrangimento a motoristas 
que não queriam participar do mo-
vimento de paralisação. Ocorre 
que nos últimos dias, a PF recebeu 
várias denúncias de caminhoneiros 
que estavam sendo ameaçados por 
pessoas, estranhas à atividade de 
caminhoneiro, mas simpatizantes 
da causa, que estavam perseguindo 
e ameaçando aqueles que não pa-
ravam nos pontos de mobilização, 
inclusive com o uso de arma de 
fogo. Após diligências veladas, 
com policiais federais disfarçados, 
a PF identificou um dos líderes que 
estava atuando nas ameaças aos 
caminhoneiros, juntamente com 
outros indivíduos, que não eram 
caminhoneiros, mas permaneciam 
nos acampamentos da mobilização 
em Jales. E. F. M., vulgo “POLA-
CO”, 32 anos, morador de Jales, 
beneficiário de auxílio doença do 
INSS, com diversas passagens 
criminais, entre elas: porte ilegal 
de arma de fogo, tentativa de ho-
micídio e contrabando e desca-
minho, estava coordenando estas 
atividades criminosas de coação 
em um dos pontos de mobilização 
em Jales. As investigações também 
indicaram que o preso e outros en-
volvidos estavam recebendo apoio 
financeiro de empresários da re-
gião. Esta informação, bem como a 
identificação de outros envolvidos 
será apurada pela PF no inquérito 
policial instaurado.

Em uma das caminhonetes de 
luxo de E.F.M. a polícia encontrou 
uma munição de arma de fogo não 
deflagrada. Também foi realizada 
uma busca e apreensão na residên-
cia do preso. Todos os documentos 
e aparelhos celulares apreendidos 
serão periciados com o objetivo 
de identificar outros envolvidos 
nas ações ocorridas na região de 
Jales durante a manifestação dos 

caminhoneiros. O benefício rece-
bido do INSS pelo preso também 
será investigado, pois em tese ele 
está incapaz de trabalhar, mas 
as investigações demonstraram 
que ele possivelmente esteja em 
plena atividade física, gerando 
dúvidas quanto à legalidade no 
recebimento do benefício. O preso 
será ouvido pelo Chefe da Delega-
cia de Polícia Federal em Jales e 
posteriormente será conduzido à 
Cadeia Pública de Santa Fé do Sul, 
onde permanecerá à disposição da 
Justiça Estadual.


