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Marinópolis tem aluno de Escola 
Municipal em 1º lugar entre os 11.618 alunos 

avaliados no Simulado da Prova Brasil 

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

Todos os anos os alunos da 
Rede Municipal de Ensino são 
submetidos a alguns testes para 
sabermos o nível de ensino em 
Marinópolis. Este é um tipo de 
trabalho contínuo que ano após 
ano reflete o desenvolvimento 
do esforço realizado pelas lide-
ranças municipais de ensino em 
conjunto com nosso excelente 
quadro de professores. 

Foram avaliados todos os alu-
nos dos 2º aos 5º anos que uti-
lizam o Sistema de Ensino da 
Somos de todo o Brasil e obteve 
um resultado satisfatório. Agora, 
em 2019 a Escola Municipal José 
Caetano de Oliveira está em fes-
ta. Os melhores classificados de 
cada sala receberam Certificados 
como incentivo à aprendizagem 
e entre eles o aluno ARTHUR 
ROMANINI MIRANDA DOS 
SANTOS que ficou classifica-
do em 1º lugar entre os 11.618 
alunos avaliados nos 2º anos.

Os professores foram home-

por uma população maravilho-
sa e que merece todo o nosso 
respeito. Agradecemos todos 
os funcionários da escola, sem 
exceções, todos contribuem a 
sua maneira! Agradecemos as 
mamães, papais e responsáveis 
que tem a cada dia participa-
do mais ativamente da vida de 
seus filhos, isso é muito impor-
tante para escola dar certo. “É 
na educação dos filhos que se 
revelam as virtudes dos pais” 
Oscar Wilde

Também agradecemos espe-
cificamente a Diretora Valéria 
Galoni, Coordenadora Maria 
Lúcia Vilalva, Secretária da 
Educação e 1ª Dama Lourdes 
Marin Toledo Peres, Prefeito 
Joaquim Peres que sempre aten-
de a todos os nossos pedidos e, 
por fim, agradecemos ao mesmo 
tempo em que parabenizamos 
TODOS os nossos alunos!

Parabéns a todos! O incentivo 
ao estudo depende de todos nós!

nageados com Certificados de 
Mérito e Apreço pelo desem-
penho alcançado. 

É sempre muito satisfatório 
receber notícias como esta e 
não podemos nos esquecer de 

onde viemos e nem como che-
gamos até aqui... Esse tipo de 
resultado depende de muitos 
fatores e em primeiro lugar 
agradecemos a Deus por nos 
permitir trabalhar cada dia mais 

Depois de entregar o Conjunto 
Habitacional São Francisco E, 
denominado Conjunto Habita-
cional José Honório de Carvalho 
“COHAB ZÉ HONÓRIO”.

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho realiza mais uma 
conquista, especialmente para 

os moradores dessa unidade ha-
bitacional.

Esse espaço será fundamental 
para que as famílias da COHAB 
ZÉ HONÓRIO possam se divertir 
com segurança e tranquilidade, a 
praça conta com bancos, pergo-
lado e playground (parquinho).

“Temos a certeza que as fa-
mílias da COHAB JOSÉ HO-
NÓRIO DE CARVALHO e de 
outros lugares da cidade, saberão 
aproveitar com muita responsa-
bilidade mais essa nova praça 
que entregamos para a população 
são-francisquense. Cuidem bem 

desse lugar, feito para as famílias, 
a Praça é do Povo”, lembrou o 
prefeito Maurício.

Por: Anderson Pimenta
Prefeitura do Município de São 

Francisco SP.
GOVERNO DO POVO - CI-

DADE FELIZ! 

Mais uma conquista do governo 
popular do prefeito Maurício

17 99711-9654
Informações / Plantão de Vendas

Plantão de vendas no escritório CONAB ENGENHARIA (Ao lado da Prefeitura Municipal)

,00250

ATENÇÃO Palmeira D' Oeste

R$
Por MÊS

SEM TAXAS DE JUROS MENSAL

ÔP R  do S LO
R E S I D E N C I A L

para ser FELIZ!
Não vai faltar espaço

Você que está esperando ou em dúvida em adquirir seu lote.
O Loteamento Residencial Pôr Do Sol está vendendo seus  

Lotes de 200m² por apenas:

Infraestrutura toda em andamento
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CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

A ARTE DO PLANEJAR
Pe. Natalino Sérgio de Araújo,  Administrador Paroquial da Paróquia Santa Rita de 

Cássia de Fernandópolis e  Coordenador Diocesano de Pastoral

No princípio, Deus criou o 
céu, a terra...

A terra era um caos... va-
zio..., a escuridão cobria até 
as profundezas... e, um ven-
to de Deus se agitava sobre a 
superfície das águas. E Deus 
disse: "Haja Luz"! E houve 
luz. (Gen.1, 1-3)

Desde o princípio todas as 
coisas foram pensadas e foram 
criadas por Deus, seguindo um 
plano. Tudo fez parte de um 
planejamento para que o ser 
humano fosse criado com mui-
to amor e gratuidade, e feito a 
imagem e semelhança d'Ele.

Planejar é uma arte... a arte 
de pensar, a arte de refletir, 
a arte de organizar, a arte de 
executar... ações fundamentais 
para concretizar um determi-
nado objetivo.

Em tudo que fazemos ou 
construímos, precisamos pri-
meiro do planejamento, para 
que o agir e o executar sejam 
realizados de forma inteligen-
te e precisa. O planejamento 
deve permear as caracterís-
ticas de um líder, na sua im-
portante tarefa de gestão e 
administração, e em todas as 
suas instâncias, sejam elas, 

política, religiosa, econômica, 
familiar, dentre outras.

O bom gestor não é só um 
executor de ideais, mas sim 
aquele que coloca a “mão na 
massa", que participa, envol-
ve as pessoas nas tomadas de 
decisões, comunica, compar-
tilha, que tem o compromisso 
com o trabalho em grupo, que 
encoraja este grupo, que orga-
niza as ações e os processos, 
que envolve a todos de forma 
assertiva ao futuro próximo 
ou distante.

O Planejamento deve ser 
entendido como um processo 
contínuo e participativo. Há 
diversas formas de planeja-
mento, dentre as quais pode-
mos destacar: o planejamento 
estratégico (estudo de mer-
cado ou de possibilidades), o 
planejamento tático (recursos 
necessários) e o planejamento 
operacional (como realizar).

Antes mesmo de se planejar 
ou traçar um planejamento, 
primeiro é necessário proceder 
a uma análise de realidade, 
um diagnóstico participativo 
da situação, contextualizar e 
enumerar a partir de um his-
tórico. Em seguida, fazer uma 

reflexão, traçar as estratégias 
aos diversos desafios que se-
rão inerentes ao processo, 
visando que as decisões a 
serem tomadas sejam impul-
sionadas pelas metas e meios 
pensados.

Quando pensamos em um 
Planejamento Pastoral, a 
Igreja tem o cuidado de de-
sempenhar um trabalho de es-
cuta e de respeito às opiniões 
de seus fieis, que ajudarão 
no segmento administrativo, 
religioso e social. A gestão 
daqueles que participam do 
Planejamento Pastoral deve 
sempre partir do princípio 
do amor cristão e solidário. 
É necessário que se busque luz 
na Palavra de Deus, desenvol-
vendo nas comunidades uma 
atuação educativa e partici-
pativa.

É importante o uso de boas 
ferramentas e bons recursos 
para o planejamento, tais 
como: leituras, cursos, for-
mações, reuniões, palestras, 
testemunhos, diagnósticos 
participativos, campos de pes-
quisas, grupos de reflexões, 
bem como de qualquer outro 
mecanismo que possa ajudar 

na adequada execução do pla-
nejamento. Este é um proces-
so contínuo que fornece ao 
líder, o referencial individual 
de modelo e gestão para a sua 
equipe, fatores estes funda-
mentais na busca de recursos 
financeiros e humanos.

O Planejamento consiste na 
divisão das responsabilidades, 
ou seja, é um mecanismo pro-
cessual, é o alinhamento de to-
dos a um objetivo comum, que 
se pretende atingir de forma 
eficiente, rápida e tranquila, 
unida e coordenada.

Para tudo que o ser humano 
faz é necessário um bom pla-
nejamento. O planejar deve 
fazer parte da cultura de um 
povo. Deixar-se levar pelas 
circunstâncias significa im-
provisar, e possivelmente, se 
distanciar de todos os cami-
nhos mais adequados à reali-
zação de seus objetivos.

Planejar é a "chave" para 
qualquer empreendimento 
econômico, familiar, pessoal, 
político e pastoral. Planejar é 
o que torna tudo mais claro e 
compreensível aos objetivos e 
as metas dos nossos projetos 
de vida.

PE. NATALINO SÉRGIO 
DE ARAÚJO, 

Administrador Paroquial 
da Paróquia Santa Rita de 
Cássia de Fernandópolis e  
Coordenador Diocesano de 

Pastoral

Os estilos da galinha e da pata 
servem para comparar governan-
tes, partidos e, de modo geral, os 
políticos. A primeira põe um ovo pe-
quenino, mas cacareja e todo mundo 
vê, enquanto a segunda põe um ovo 
maior e ninguém nota. O ovo da 
pata, segundo os nutricionistas, é 
mais completo que o da galinha, mas 
é este que gera atenção, intenção, 
desejo e ação – a fór¬mula AIDA 
– para estimular seu consumo. E 
o êxito se deve porque a fêmea do 
galo sabe alardear seu produto, cum-
prindo rigorosamente o preceito 
maquiavélico: “o vulgo só julga 
aquilo que vê.”

Pois bem, Bolsonaro adota o esti-
lo de galinha. Lula, também. Ambos 
apreciam cacarejar em palanques, 
usando expressões acusatórias, 
símbolos populares, abordagens 
que primam pelo mau gosto e, em 
alguns casos, entrando no poço do 
“baixo-calão”. Há dias, indagado 
sobre se é possível preservar o meio 
ambiente, o presidente sugeriu ao 
repórter “fazer cocô dia sim, dia não, 
para reduzir a poluição ambiental”. 
Noutra feita, indignado, disse que 
basta “um cocozinho petrificado 
de índio para barrar licenciamento 
de obras”.

Lula também tinha das suas. No 
Rio Grande do Sul, em alusão a um 
túnel na BR-101, mandou: “Não 
podemos parar tudo por causa de 
uma perereca, como aconteceu com 
o túnel em Osório. O País não pode 
ficar a serviço de uma perereca....
Nem que eu tiver que me atarracar 
com aquela perereca, vou andar 
nesse túnel. E peça para a perereca 
sair de perto, porque eu vou vir meio 
nervoso.”

Para compreender como o caca-
rejo adquiriu importância central na 
política, é oportuno lembrar as tintas 
que desenham nossa iden¬tidade. 
Os estudiosos do ethosnacional cos-
tumam apontar, entre os valores 
que o plasmam, a falta de precisão, 
a adjetivação excessiva, o indivi-
dualismo, a propensão ao exagero. 
Somos um povo de lingua¬gem 
destemperada e de pensar fluido, 
indeterminado, misterioso. Por isso, 

CACAREJOS NO ESTADO-ESPETÁCULO

o Brasil passeia na gangorra, ora 
como o melhor dos mundos, ora 
como o pior.

Prezamos a verborragia. Sob 
ela, tem sido fácil aos nossos go-
vernantes pôr um aditivo no verbo 
e exagerar o tamanho de seus feitos 
administrativos.

Na era moderna, governantes e 
políticos sobem ao palco do Esta-
do-Espetáculo, onde, com muita 
saliva, acrescentam palmos de al-
tura ao seu tama¬nho, elevando as 
benesses que praticam. No Estado 
Novo, o Brasil entrou na moldura 
do Departamento de Imprensa e 
Propaganda (DIP) getulista. No ci-
clo militar, mergulhamos nas águas 
do Brasil-Potência.  Resgatamos 
os albores democráticos, a par¬tir 
de 1986, com o governo Sarney, 
ouvindo mais uma vez cacarejos 
que vendiam as glórias de planos 
econômicos.

Falácias acabaram frustrando 
o povo. Perplexos, assistimos ao 
marketing exacerbado do furacão 
Collor, passamos pelas extrava-
gâncias do estilo Itamar e seu to-
pete, ouvimos as falas elaboradas 
do schollar Fernando Henrique, 
até subirmos ao palanque perma-
nente armado nas ruas durante a era 
Lula. Sem esquecer o destampatório 
confuso da dona Dilma Rousseff. 
Cada qual teve seu modelo de entoar 
“causos”, soltar recursos e amarrar 
apoios.

Na antiguidade, conta-se sobre 
Temístocles, o altivo ateniense, que 

não era de cacarejar. Convidado para 
tocar citara numa festa, o general 
declinou: “Não sei tocar música, o 
que sei é fazer de uma pequena vila 
uma grande cidade.”

Já os governantes das nossas três 
esferas federativas afinam o tom, 
não hesitando em mane¬jar cítara, 
clarineta ou trombone. Abandonam 
o foco. Veja-se Bolsonaro. Fala 
pelos cotovelos. Atira forte nos 
adversários, alguns com pesados 
xingamentos. Parece inebriado 
pelo poder. Gogol já dizia: “Não é 
por culpa do espelho que as pessoas 
têm uma cara errada.” A ruína pro-
vocada pelo mo-delo pirotécnico 
de administrar acaba inspirando 
a verve exagerada dos nossos go-

vernantes.
Não se questiona a necessidade 

do governante de comunicar ao 
povo as ações de governo. É dever 
dos mandatários prestar contas dos 
atos, o que exige boa comunicação. 
E não deve haver oposição à deci-
são de quem usa o canal legítimo, 
com mensagem apropriada, no 
momento propício e para atingir a 
públicos adequa¬dos. O que é apro-
priado? Mostrar propostas e fatos. 
O que é desapropriado? O uso do 
palanque todo tempo, com venda 
de ilusões e apelos em direção aos 
aplausos. O Brasil precisa de menos 
Estado-Espetáculo e mais Estado-
-Cidadão.

Gaudêncio Torquato
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.736, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉ-

DITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 50.000,00 
(CINQUENTA MIL REAIS), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
em sua Contadoria, Crédito Adicional Especial, destinados a 
empenhar INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS 
SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, conforme a 
seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmei-
ra d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.08    Saúde
02.08.01 Fundo Municipal de Saúde
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.301.0030 Fundo Municipal de Saúde
10.301.0030.1017.0000 Incremento Temporário ao 

Custeio dos Serviços de Atenção Básica em Saúde
         3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa 

Jurídica......R$  50.000,00  
    (código de aplicação: 300.015) 
Total do Crédito Adicional Espe-

cial....................................................................R$ 50.000,00
Artigo 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que 

trata o artigo anterior, fica a contadoria da Prefeitura Municipal au-
torizada a utilizar o excesso de arrecadação que será provocado 
com o recebimento do Fundo Nacional de Saúde e fica incluído o 
projeto especificado no art. 1º no PPA e LDO 2019.

Artigo 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 20 DE AGOSTO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.737, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉ-

DITO ADICIONAL ESPECIAL ATÉ O VALOR DE R$ 20.849,84 
(VINTE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E 
OITENTA E QUATRO CENTAVOS), E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS:

REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 
Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais, 
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 
em sua Contadoria, Crédito Adicional Especial, destinados a em-
penhar (custear) despesas de INPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE DALAS, 
conforme a seguinte classificação orçamentária:

1    Prefeitura Municipal de Palmei-
ra d’Oeste

02    Prefeitura Municipal
02.09    Serviços Urbanos
02.09.01 Obras e Serviços Urbanos
15 Urbanismo
15.451 Infraestrutura Urbana
15.451.033 Setor de obras e serviços urbanos
15.451.033.1007.0000 Implantação de Sistema de Esgotamen-

to Sanitário do Distrito de Dalas.
         4.4.90.51.00 Obras e Instala-

ções................................................R$ 20.849,84  
    (código de aplicação: 100.002) 
Total do Crédito Adicional Espe-

cial.....................................................................R$ 20.849,84
Artigo 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Especial de que 

trata o artigo anterior, fica a contadoria da Prefeitura Municipal 
autorizada a cancelar parcialmente a seguinte dotação orça-
mentária e fica incluído o projeto especificado no art, 1º no PPA 
e LDO 2019.

02.03.02 – Encargos Especiais
28.843.0000.1080.0000 -  Amortização da Dívida Contratual 

Resgatada 
Total do cancelamen-

to........................................................................................R$   
20.849,84

Artigo 3º – Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 20 DE AGOSTO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
_________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL N.º 2.738, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
“Dispõe Sobre Denominação do Espaço Cultural e dá outras 

providências”.  
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ 
SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - A Biblioteca Pública Municipal passa a denominar-se 
Espaço Cultural “Reinaldo Massashi Tanaka”.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE-SP, 20 DE AGOSTO DE 2019.
REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício

Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
LEI MUNICIPAL Nº. 2.739, DE 20 DE AGOSTO DE 2019.
AUTORIZA A CESSÃO DE BEM IMÓVEL EM REGIME DE 

COMODATO, E  DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste, 

Estado de São Paulo, no exercício de suas atribuições legais,  
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL, POR SEUS REPRE-
SENTANTES, APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A 
SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder 
em regime de comodato, o bem imóvel relacionado na presente 
Lei para a COOAPALM – Cooperativa dos Agricultores de Pal-
meira d’Oeste-SP.

Art. 2º - O bem objeto da presente lei que será concedido em 
comodato trata-se de:

- Uma sala, localizado no antigo Prédio da Prefeitura Municipal, 
situado na Av. Prefeito Hélio Ponce, n.º 47-35, Centro – CEP: 
15.720-000 – Palmeira d’Oeste-SP, no qual terá sua posse trans-
ferida a COMODATÁRIO, com a finalidade de ser instalada COO-
APAL- Cooperativa dos Agricultores de Palmeira d’Oeste-SP.

Art. 3º - As obrigações e responsabilidades atribuídas ao co-
modante e ao comodatário constam no contrato a ser firmado 
entre as partes.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’OESTE-SP, 20 DE AGOSTO DE 2019.

REINALDO SAVAZI
Prefeito Municipal
Registrada e publicada conforme lei pertinente, em data supra.
Luiz Carlos Felício
Secretário Municipal de Adm. e Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTESP
PORTARIA Nº. 264, DE 15 DE AGOSTO DE 2019.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste 

Estado de São Paulo /Gestor Municipal da Saúde, no exercício 
de suas atribuições legais;

Considerando,
A ocorrência de Dengue no Estado de São Paulo, desde 1987;
A introdução dos vírus Chikungunya e Zika;
A possibilidade de aparecimento de formas graves e óbitos 

pelas doenças;
A necessidade de:
- detectar precocemente as epidemias;
- controlar as epidemias em curso;
- reduzir o risco de transmissão de dengue, Chikungunya e 

Zika;
- reduzir a gravidade e letalidade da doença mediante diagnós-

tico precoce e tratamento oportuno e adequado;
- garantir fluxo imediato de informação dos suspeitos de den-

gue, Chikungunya e Zika entre as vigilâncias municipais, seus 
serviços de controle de vetores, grupos de vigilância estadual e 
SUCEN regionais;

- garantir fluxo imediato de informação entre os serviços de 
atendimento e as vigilâncias municipais de todos os suspeitos 
das doenças;

- garantir preenchimento diário do SINAN pelos serviços de 
vigilância municipal dos suspeitos das doenças;

E que cabe ao Sistema Único de Saúde local organizar os ser-
viços de vigilância e controle do vetor, de vigilância epidemiológi-
ca e da assistência à saúde para minimizar os riscos existentes.

RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído o Plano de Contingência Municipal para 

Epidemias de Dengue, Chikungunya e Zika.
Art. 2º. – O Plano a que se refere o art. 1º define-se como um 

conjunto de atividades relacionadas à vigilância epidemiológica, 
sanitária, laboratorial e entomológica, controle da população 
do vetor e assistência médica, cuja intensificação e integração 
devem resultar em maior eficiência no controle da dengue, Chi-
kungunya e Zika no município.

Parágrafo Único – O Plano deverá ser elaborado por equipe 
intersetorial:

I – Secretário Municipal de Saúde
II – Vigilância Epidemiológica
III – Vigilância Entomológica/Controle Vetorial
IV – Vigilância Sanitária
V – Atenção Básica/Estratégia de Saúde da Família
VI – Assistência Laboratorial (pública e privada)
VII – Assistência Ambulatorial (pública ou privada)
VIII – Assistência Hospitalar (pública ou privada)
IX – Setores de Educação, Obras, Saneamento, Meio Ambien-

te, Planejamento, Avaliação, Orçamento, Fianças e outros.
Art. 3º - A equipe intersetorial descrita no Art. 2º deverá atuar 

mediante orientações das publicações “Diretrizes para Prevenção 
e Controle das Arboviroses Urbanas do Estado de São Paulo”, e 
“Plano de Contingência para Controle das Arboviroses Urbanas 
no Estado de São Paulo”.

Art. 4º - Aos outros Setores da Prefeitura Municipal cabe: Edu-
cação – Obras – Saneamento – Meio Ambiente – Planejamento, 
Avaliação e Orçamento – Finanças – Outros.

Art. 5º Fica determinada através desta Portaria a criação da 
Sala de Situação, que será formada pelo Gestor de Saúde do 
Município e pelos representantes dos setores elencados no 
artigo 2º.

Parágrafo 1º - A Sala de Situação terá como atribuições 
acompanhar a transmissão de dengue, Chikungunya e Zika 
com periodicidade semanal no período de alta transmissão e 
quinzenal, no período de baixa transmissão. Será responsável 
pelas revisões do Plano de Contingência anualmente e a soli-
citação dos ajustes.

Parágrafo 2º - As ações deverão ser realizadas com integra-
ção com o nível regional da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 6º - A estrutura do município para enfrentamento da 
transmissão de Dengue, Chikungunya e Zika deverá ser repre-
sentada na Planilha constante do ANEXO 1 deste documento.

Art. 7º - O ANEXO 2 refere-se à situação epidemiológica de 
transmissão de dengue no período referente às 4 semanas 
anteriores e deverá ser preenchida na mesma frequência de 
reuniões da Sala de Situação. Deverá ser levada a essa reu-
nião para discussão e planejamento das ações necessárias à 
contingência.

Art. 8º - O Plano deverá ser aprovado no Conselho Municipal 
de Saúde e divulgado para a População.

9º - DO COMPROMISSO:
Eu, Izildinha Aparecida Quiérico Liboni, Secretária Municipal 

da Saúde de Palmeira d’Oeste-SP, me comprometo a executar 
as ações descritas neste Plano de Contingência Municipal contra 
dengue, Chikungunya e Zika, de acordo com a disponibilidade 
de recursos municipais informada e com as propostas de ações 
descritas no Anexo 1 deste termo de compromisso.

Eu, Reinaldo Savazi, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste-
-SP, me comprometo a executar as ações descritas neste Plano 
de Contingência Municipal contra dengue, Chikungunya e Zika, 
de acordo com a disponibilidade de recursos municipais infor-
mada e com as propostas de ações descritas no Anexo 1 deste 
termo de compromisso.

Palmeira d’Oeste-SP, 15 de agosto de 2019.
____________________________________________
Assinatura e carimbo da Secretária Municipal de Saúde
____________________________________________
Assinatura e carimbo do Prefeito Municipal
_________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2019
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
REFORMA DO VEÍCULO VOLARE DW9 PLACA DBA 2492, 
CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE 
OBRA, CONFORME ANEXO I.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 015/2019
PROCESSO n° 029/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 06/09/2019
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 20 DE AGOSTO DE 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

LICITAÇÃO Nº 027/2019
PREGÃO Nº 014/2019
CONTRATO Nº 041/2019

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

OBJETO: Contratação de empresa especializada na AQUI-
SIÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS, TIPO RODOVIÁRIO, PARA 
TRANSPORTE DE ALUNOS, USADO, ANO DE FABRICAÇÃO 
2009 OU SUPERIOR, MOVIDO A DIESEL, COM 52 LUGARES 
MAIS MOTORISTA OU SUPERIOR, COM BANCADA CONVEN-
CIONAL RECLINÁVEL, JANELAS DE VIDRO DE CORRER, E 
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIVRE DE PENDÊN-
CIAS FINANCEIRAS REFERENTE A LICENCIAMENTO, IPVA 
E MULTAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR 
LEI.

CONTRATADA: BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A, 
com sede na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, nº 300 – Jd. 
Planalto – São Bernardo do Campo - SP, e inscrita no CNPJ nº 
05.160.935/0001-59. 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 103.000,00 (cento e 
três mil reais).

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de Agosto de 
2019.

VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
_________________________________________________

LICITAÇÃO Nº 027/2019
PREGÃO Nº 014/2019

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

                               
                               REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de 

Palmeira d’Oeste/SP, no uso  das atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei,...

                                FAZ SABER, a todos quantos interes-
sados possa, que, examinado a presente licitação, Pregão nº 
014/2019, e, considerando o PARECER da Equipe de Apoio 
designada para realizar os procedimentos licitatórios do Pre-
gão desta Prefeitura, 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 apresen-
tada e classificadas em primeiro lugar, com preço compatível 
com edital, o que satisfaz plenamente os interesse econômico 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a 
firma; BREDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A, com sede 
na Avenida Dom Jaime de Barros Câmara, nº 300 – Jd. Pla-
nalto – São Bernardo do Campo - SP, e inscrita no CNPJ nº 
05.160.935/0001-59., para aquisição de um veículo ônibus, 
tipo rodoviário, para transporte de alunos, usado, ano de fabri-
cação 2009 ou superior, movido a diesel, com 52 lugares mais 
motorista ou superior, com bancada convencional reclinável, 
janelas de vidro de correr, e em bom estado de conservação e 
livre de pendências financeiras referente a licenciamento, ipva 
e multas e demais equipamentos obrigatórios por lei, com valor 
estimado em R$ 103.000,00 (cento e três mil reais).

REGISTRE-SE             PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 19 de Agosto de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
ORIGEM: Pregão Presencial n°20/2019 - Processo de Licitação 

n° 45/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) no ramo para aquisição de 

Materiais Odontológicos, destinados a Unidade Básica de Saúde 
de são Francisco-SP. Homologo para que surta os efeitos legais 
, a decisão proferida pela Comissão Permanente de Licitação , 
figurando como adjudicatória, de todos os Itens licitados, a empre-
sa: LEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS HOSPITALRES 
LTDA,  CNPJ/MF n°26.757.894/0001-52, sediada à Rua Cabo 
Verde,453, Cedral - SP, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 07 de Agosto de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

EXTRATO DE CONTRATO N° 51/2019
ORIGEM: Pregão Presencial n°20/2019 - Processo de Licitação 

n° 45/2019
OBJETO: Contratação de empresa(s) no ramo para aquisição de 

Materiais Odontológicos, destinados a Unidade Básica de Saúde 
de são Francisco-SP. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Francisco
CONTRATADO: LEMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS 

HOSPITALRES LTDA
CNPJ. Nº 26.757.894/0001-52
VALOR TOTAL- R$ 48.542,16 (quarenta e oito mil e quinhentos 

e quarenta e dois reais e dezesseis centavos).
DATA DE ASSINATURA: 08 de Agosto de 2019.
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial n°03/2019
Processo de Licitação n° 03/2019
OBJETO: Contratação de locação de softwares e licencia-

mento de uso para diversas áreas da administração Pública do 
Instituto de Previdência do Município de São Francisco/SP com 
o devido Suporte Técnico, em conformidade com a discrimina-
ção contida no presente edital em seu anexo I. Homologo para 
que surta os efeitos legais, a decisão proferida pela Comissão 
Permanente de Licitação , figurando como adjudicatória, de 
todos os Itens licitados, a empresa: MARTINEZ & CARVALHO 
INFORMÁTICA LTDA,  CNPJ: 14.908.157/0001-24, sediada à 
Rua Tiete, 3799 – Santa Elisa, na cidade de VOTUPORANGA - 
SP, conforme Ata registrada no Processo.

São Francisco-SP, 15 de Agosto de 2019.
ALAN JHONY GALONI
Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO N° 07/2019

Pregão Presencial n°03/2019
Processo de Licitação n° 03/2019
OBJETO: Contratação de locação de softwares e licencia-

mento de uso para diversas áreas da administração Pública do 
Instituto de Previdência do Município de São Francisco/SP com 
o devido Suporte Técnico, em conformidade com a discriminação 
contida no presente edital em seu anexo I. 

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de São 
Francisco

CONTRATADO: MARTINEZ & CARVALHO INFORMÁTICA 
LTDA

CNPJ: 14.908.157/0001-24
VALOR TOTAL- R$ 14.280,00 (Quatorze mil, duzentos e oi-

tenta reais)
DATA DE ASSINATURA: 16 de Agosto de 2019.
ALAN JHONY GALONI
Superintendente

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

Tel. (17) 3651-1298 - 
Palmeira d’Oeste - SP
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Foi realizado no dia 14 
de agosto de 2019 no Cen-
tro Cultural Antonio Carlos 
Candial, a posse e diplomação 
do Prefeito Reinaldo Savazi 
como Presidente da Junta de 
Serviço Militar da JSM 153ª 

de Palmeira d´Oeste, também 
foi realizada cerimônia de ju-
ramento a Bandeira Nacional 
e entrega de Certificado de 
Dispensa de Incorporação 
(CDI). 

A cerimônia foi realizada em 

conjunto com o Município de 
São Francisco com a presença 
das seguintes autoridades:

– 2º Tenente Leonardo Sarai-
va Dias – Delegado da 20ª De-
legacia de Serviço Militar de 
Jales, Palmeira d´Oeste Pre-

feito Reinaldo Savazi (Dodô), 
Andrea Savazi (Primeira 
Dama), Vereadores: Valdir Se-
mensati e Cristiane Perinete, 
Cabo Girato da Policia Mili-
tar e Antonio Donizete Magri 
Cabreira Secretário da JSM 

153ª e do Município de São 
Francisco Sr. Prefeito Mau-
ricio Honório de Carvalho, 
Vereador Saulo Inácio Barreto 
e a Secretária da Junta de Ser-
viço Militar de São Francisco 
JSM 167ª Patrícia Aparecida 

Tremura Gambarato.
Os jovens nascidos em 2001 

prestaram o compromisso e 
entoaram o Hino Nacional 
perante o Símbolo maior, a 
Bandeira Nacional, e fizeram 
o Juramento a nossa pátria.

PREFEITO REINALDO SAVAZI É DIPLOMADO 
PRESIDENTE DA NOSSA JUNTA MILITAR

A Legião da Boa Vontade 
(LBV) está realizando mais 
uma edição de sua campanha 
Eu ajudo a mudar!, iniciativa 
que tem o objetivo de mobilizar 
as pessoas para que contribuam 
para a manutenção das ações e 
dos programas socioeducacio-
nais promovidos pela Instituição 
em todo o Brasil.

Na edição deste ano, a cam-
panha destaca a importância do 
esporte e do brincar saudável na 
vida diária de crianças, adoles-
centes e jovens em situação de 
vulnerabilidade social. A LBV 
acredita que essas práticas de-
vem ser constantemente incen-

tivadas a fim de que colaborem 
para fortalecer o protagonismo 
infantojuvenil, para garantir 
a proteção dos direitos desse 
público e para fomentar bons 
valores, entre os quais a solida-
riedade, o respeito, a união, a 
disciplina, a responsabilidade e 
o companheirismo.

As atividades esportivas e lú-
dicas na infância, por exemplo, 
colaboram para o desenvolvi-
mento de aspectos físicos e mo-
tores, sociais, afetivos e cogni-
tivos. Também despertam, entre 
outros benefícios, a criatividade, 
a imaginação, a capacidade de 
resolver problemas, a expres-

sar sentimentos, a respeitar os 
colegas e auxilia no controle da 
ansiedade e na socialização. 

Para que milhares de crianças, 
adolescentes e jovens tenham 
esses direitos assegurados, a So-
lidariedade faz toda a diferença. 
Por isso, a Legião da Boa Vonta-
de convida a todos a fazer parte 
dessa iniciativa integrando o time 
da campanha Eu ajudo a mudar.  

Visite, apaixone-se e ajude 
a LBV! Acesse: www.lbv.org. 
Siga, curta e compartilhe as 
ações da Instituição nas redes 
sociais no endereço: LBVBrasil 
no Facebook, no Instagram e no 
YouTube.

LBV mobiliza a sociedade em prol do brincar 
e da prática esportiva para crianças e jovens
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Policiais Civis da Cen-
tral de Polícia Judiciária de 
Jales/SP prenderam na ma-
drugada desta sexta-feira 
(23/08) quatro criminosos 
logo após os  mesmos te-
rem prat icado um roubo 
em uma propriedade rural 
nas proximidades de Ban-
deirantes D’Oeste.

Após  denúncia  de  que 
bandidos  armados inva-
diram uma fazenda,  ren-
deram os  moradores  e 
roubaram uma caminho-
nete na zona rural  de Ban-
deirantes D’Oeste/SP,  os 
policiais  civis  efetuaram 
um cerco naquelas  ime-
diações  e ,  horas  depois , 

POLÍCIA CIVIL DE JALES PRENDE ASSALTANTES QUE 
ATERRORIZAVAM PROPRIEDADES RURAIS DA REGIÃO

Inflação do aluguel  é de 4,95% em 12 meses
8 ECONOMIA

O Índice Geral de Preços–
Mercado  ( I G P - M ) ,  u s a d o 
no  r ea jus t e  dos  con t r a tos 
de  a lugue l ,  r eg i s t rou  de -
f l ação  (queda  de  p reços ) 
de  0 ,67% em agos to . 

E m  j u l h o ,  e l e  h a v i a 
a c u s a d o  i n f l a ç ã o  d e 

0 ,40%,  segundo  in fo rmou 
ho je ,  no  R io  de  Jane i ro ,  a 
Fundação  Ge tu l io  Vargas 
(FGV) . 

O  I G P - M  a c u m u l a  i n -
f l a ç ã o  d e  4 , 0 9 %  n o  a n o 
e  de  4 ,95% em 12  meses . 
A queda  da  t axa  de  j u lho 

p a r a  a g o s t o  f o i  p u x a d a 
pe los  p reços  no  a t acado  e 
pe lo  cus to  da  cons t rução . 

O  Í n d i c e  d e  P r e ç o s  a o 
P r o d u t o r  A m p l o ,  q u e 
m e d e  o  a t a c a d o ,  a n o t o u 
d e f l a ç ã o  d e  1 , 1 4 %  e m 
a g o s t o ,  d e p o i s  d e  u m a 

i n f l a ç ã o  d e  0 , 4 0 %  e m 
ju lho . 

J á  o  Índ ice  Nac iona l  de 
Cus to  da  Cons t rução  con-
t i nuou  r eg i s t r ando  in f l a -
ç ã o  e m  a g o s t o  ( 0 , 3 4 % ) , 
mas  num r i tmo  in fe r io r  a 
j u lho  (0 ,91%) .

Detran SP dá dicas sobre postura para dirigir
8 SEGURANÇA E SAÚDE

Em parceria com Hospital das Clínicas e Secretaria da Saúde, médico ensina durante live como evitar as dores e doenças crônicas
Dores na coluna são comuns em 

pessoas que trabalham muito tem-
po sentadas. Motoristas de ônibus, 
caminhão, táxi e aplicativos com-
põem esse grupo e precisam se cuidar 
para que a postura errada enquanto 
dirigem não se transforme em um 
problema de saúde.

O médico Alexandre Fogaça Cris-
tante, especialista em coluna do Insti-
tuto de Ortopedia e Traumatologia do 
Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São 
Paulo (FMUSP), participou da série 
educativa #PerguntaProDetran e 
deu dicas valiosas para os motoristas 
prevenirem as dores e os desgastes 
do sistema locomotor.

A série é realizada pelo Departa-
mento Estadual de Trânsito de São 
Paulo (Detran SP) e transmitida por 
meio de #lives no Facebook. O tema 
“Cuidando da coluna” foi escolhido 
pelos internautas em votação na rede 
social para a transmissão realizada na 
terça-feira, dia 20.

Segundo o médico convidado, 
entre os fatores que predispõem os 
motoristas a terem problemas na 
coluna estão o fato de ficarem mui-
to tempo no trânsito e o impacto da 
trepidação.

Confira orientações para evitar as 

Fazer intervalos de duas em duas horas para alongar o corpo auxilia a prevenir problemas na coluna
dores na coluna:

• Realizar atividades físicas para 
fortalecer a musculatura abdominal e 
a paravertebral e, assim, dar suporte 
à coluna;

• Manter o peso saudável;
• Fazer intervalos de duas em duas 

horas para alongar o corpo;
•        Sentar com as costas apoiadas, 

o quadril dobrado em quase 90 graus 
e o joelho dobrado em 60 graus;

• Ajeitar a altura para que o olhar 
no horizonte fique reto;

• Regular a altura do volante na 

altura dos ombros.
No início, as dores no sistema lo-

comotor costumam ser de natureza 
muscular e aparecem na cervical, 
na região dorsal, na lombar, even-
tualmente irradiada para os braços 
e pernas. Nesses casos, a simples 
mudança de hábitos pode resolver.

“Se a dor aparecer acompanhada 
de dormência, formigamento, perda 
de força nos braços e nas pernas e 
se tiver dor à noite, em repouso, é 
preciso procurar um médico”, afirma 
Fogaça.

Segundo o médico, cronicamente 
o problema deixa de ser muscular 
e a pessoa passa a ter desgaste nos 
discos, que são como amortecedores 
entre as vértebras.  Ou problemas na 
junta das vértebras, que é a artrose.

Nesses casos, é necessário procu-
rar atendimento médico, fazer uma 
avaliação e eventualmente exames 
para o diagnóstico. O tratamento, na 
maioria das vezes, é a reabilitação: 
fisioterapia, depois introdução a uma 
prática esportiva, de preferência sem 
muito impacto.

(30  anos)  e  F.R.N.  (40 
anos),  e com eles foi  loca-
lizado um revólver calibre 
.32 com seis munições in-
tac tas ,  a lém de  roupas  e 
luvas uti l izadas no roubo.

Os homens  foram con-
duzidos à Central  de Polí-
cia Judiciária de Jales/SP, 
onde está sendo confeccio-
nando o Auto de Prisão em 
Flagrante Deli to.  Part ici -
param da operação cerca 
de  15  pol ic ia is  c iv is  de 
Jales,  Urânia e Dolcinópo-
lis ,  todos coordenados pelo 
Delegado de Polícia da DIG 
de Jales, Dr. SEBASTIÃO 
BIAZI, que acompanhou as 
equipes em campo.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
Palmeira D’Oeste - Estado de São Paulo 

Av. Dr. Francisco Felix Mendonça, 49-55 Centro 
Fone/Fax (017)3 651-1212 = CEP 15720-000 

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

 
 

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO 
 

CONCURSO PÚBLICO 002/2019 
EDITAL  Nº. 001/2019 

 
 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES. 
    
    PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE - SP, 
através da Comissão de Concurso Público, nos termos da legislação vigente, torna 
pública as inscrições e estabelece normas relativas à realização do Concurso 
Público nº 002/2019, destinado a selecionar candidatos para provimento de cargos 
para a Prefeitura Municipal de PALMEIRA D’OESTE (SP) regido pelo Instituto de 
Previdência Municipal (IPREM) conforme quadro abaixo: 
 
INCRIÇÕES:  

 
PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL: 
As inscrições ficarão abertas, no período das 09:00 horas do dia 06 de agosto de 
2019 à 19 de agosto de 2019, às 21:00 horas, podendo ser pagas até o dia 
20/08/2019 no horário de expediente bancário e serão feitas exclusivamente via 
internet, site www.jbosolucoes.com.br,  
Valor da Inscrição 
O comprovante original do boleto de pagamento da inscrição deve ser apresentado 
junto com a ficha de inscrição no local e dia da prova. 
As Inscrições terão os valores relacionados no quadro abaixo: 
Cargos Valor Inscrição 
ENSINO SUPERIOR/MAGISTÉRIO 70,00 
ENSINO MÉDIO 50,00 
  
PROVAS: As PROVAS OBJETIVAS serão realizadas no dia 15 de setembro de 
2019, em Escolas localizadas na cidade de Palmeira D’Oeste, a ser divulgado 
após a homologação das inscrições. As PROVAS PRÁTICAS serão realizadas 
em dia, local e horário a ser divulgado após a publicação do resultado das 
provas objetivas. 
 
CARGOS: 
 

Cargo/Função Vagas Remuneração Carga 
Horária Requisitos 

Agentes 
Comunitários de 
Saúde 

07 vagas 
Área III – 
ESF 
Central 

R$ 1.239,44 40 Horas 
Semanais 

Ensino Médio 
Completo. 

Dentista – IV 02 R$ 2.320,23 40 Horas 
semanais 

Superior em 
Odontologia e 
Registro no CRO. 

Encarregado 
Departamento de 
Pessoal 

Cadastro 
Reserva R$ 1.678,98 40 Horas 

Semanais Superior Completo. 
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Encarregado 
Expediente 
Administrativo 

01 R$ 2.438,36 40 Horas 
Semanais Superior Completo. 

Encarregado 
Tributação, 
Arrecadação e 
Fiscalização 

01 R$ 1.678,98 40 Horas 
Semanais Superior Completo. 

 
Enfermeiro 
 

Cadastro 
Reserva R$ 2.135,60 40 Horas 

Semanais 

Superior em 
Enfermagem e 
Registro no COREN. 

Fiscal de Tributos 01 R$ 1.678,98 40 Horas 
Semanais Superior Completo. 

Operador de 
Máquina Pesada 01 R$1.038,91 40 Horas 

Semanais 

Ensino Médio e 
Carteira de 
Habilitação “D” ou 
Superior. 

 
O edital na integra será publicado no Quadro de avisos da Prefeitura Municipal de 
Palmeira D’Oeste e nos endereços eletrônicos www.palmeiradoeste.sp.gov.br e 
www.jbosolucoes.com.br. 
  
 

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste/SP 
Aos 07 de agosto de 2019. 

 
 
 

_____________________ 
Reinaldo Savazi 

Prefeito Municipal 

conseguiram local izar  o 
veículo roubado escondido 
em um canavial ,  enquanto 
out ras  equipes  pol ic ia is 
visual izaram dois  carros 
suspei tos  e  optaram por 

abordá-los.
Nos  dois  ve ículos  es-

tavam quat ro  homens , 
E.S.A. ,  conhecido como 
“PEQUENO” (23 anos) , 
D.S.C.,  (28 anos),  A.M.O. 
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ESCOLA ORESTES – MEDALHA DE OURO NA OLIMPÍADA 
BRASILEIRA DE MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
A Escola Orestes Ferreira de 

Toledo recebeu no dia 20 de 
agosto em cerimônia realizada 
no pátio da escola, na presença 
de pais, alunos e equipe escolar, a 
Professora Doutora pela Unesp,  
Aparecida Francisco da Silva, 
atualmente aposentada e  coor-
denadora Regional da OBMEP 
e Fernanda Machado Pinheiro 
,  PCNP de Matemática,  da 
Diretoria de Ensino de Jales, 
para a entrega da premiação 
conquistada pela Escola, vale  
ressaltar que foram premiadas 
apenas 400 escolas no Brasil. 

Quando um trabalho é re-
alizado com compromisso e 
dedicação, ele vai além das 
expectativas. E assim foi 
com a Olimpíada Brasileira 
de Matemática-OBMEP. Aos 
poucos fomos avançando rumo 
ao pódio e na última competi-
ção tivemos a honra de colher 
os frutos deste trabalho com a 
conquista de uma medalha de 
ouro e 2 medalhas de prata. 
Aparecido Polacchini Neto  
esteve em Salvador –BA  re-
cebendo das mãos do Ministro 
Marcos Pontes a medalha de 
ouro conquistada.

Palmeira D’Oeste defini-
tivamente está no caminho 
certo e aos poucos estamos 
alcançando grandes objeti-
vos. Nossos profissionais da 
educação tanto em âmbito es-
tadual quanto municipal estão 
desempenhando um excelente 
trabalho.

A OBMEP  é um projeto 
nacional dirigido às escolas 
públicas e privadas brasilei-

ras, realizada pelo Instituto 
Nacional de Matemática Pura 
e Aplicada - IMPA, com o 
apoio da Sociedade Brasilei-
ra de Matemática – SBM, e 
promovida com recursos do 
Ministério da Educação e do 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia, Inovações e Comunica-
ções – MCTIC. 

 Criada em 2005 para esti-
mular o estudo da matemática 

e identificar talentos na área, 
a OBMEP tem como objetivos 
principais:

- Estimular e promover o 
estudo da Matemática;

- Contribuir para a melho-
ria da qualidade da educação 
básica, possibilitando que 
um maior número de alunos 
brasileiros possa ter acesso a 
material didático de qualidade;

- Identificar jovens talentos 
e incentivar seu ingresso em 
universidades, nas áreas cien-
tíficas e tecnológicas;

- Incentivar o aperfeiçoamento 
dos professores das escolas públi-

cas, contribuindo para a sua valo-
rização profissional;

- Contribuir para a integração 
das escolas brasileiras com as 
universidades públicas, os insti-
tutos de pesquisa e com as socie-
dades científicas;

- Promover a inclusão social 
por meio da difusão do conhe-
cimento.

O público-alvo da OBMEP é 
composto de alunos do 6º ano do 
Ensino Fundamental até último 
ano do Ensino Médio. Em 2018, 
mais de 18 milhões de alunos  
participaram da olimpíada.

Estes são os nomes dos nossos 

medalhistas:
Aparecido Polachine Neto - 

MEDALHA DE OURO. 
João Pedro Thomaz Pacheco – 

MEDALHA DE PRATA
 Bruna da Silva Araújo – ME-

DALHA DE PRATA
Na oportunidade foram entre-

gues várias Menções Honrosas 
destacando a excelente partici-
pação dos alunos, além de apre-
sentar o time 2019 que realizará 
no dia 28 de setembro a segunda 
fase da OBMEP 2019. 

Parabenizamos toda equipe 
escolar pelo trabalho coletivo, 
que gera grandes resultados!


