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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

18 de Outubro de 2019 - Ano II - Edição  Nº 306  - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

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

REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL
O Velório Municipal de Ma-

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

Acreditamos que essa seja uma 

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

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

com aval do prefeito Joaquim 
Peres a obra foi executada.

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

corrigidos.
Agradecemos a administração 

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

MARINÓPOLIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PARCERIAS QUE CONSTROEM

27 de Setembro de 2019 - Ano II - Edição  Nº 303  - Circulação: Palmeira d’Oeste, São Francisco, Marinópolis, Aparecida d’Oeste e Dirce Reis - Periodicidade: semanal

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

ÔÔPPPPPPP RRR d
R E S I D E N C I A L

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITO DE SANTA FÉ DO SUL 
VISITA SÃO FRANCISCO

Por: Anderson Pimenta
O prefeito da Estância Turística 

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO SP.

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

GOVERNO DO POVO - CI-
DADE FELIZ 

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

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

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

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

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

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

Confi ram algumas fotos dessa maravilhosa tarde ser-
taneja.

TARDE SERTANEJA PALMEIRA D’OESTE

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO ENTREGA KIT 
MERENDA DA AGRICULTURA FAMILIAR
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e varejo. Venha conferir!

Foi assinado em São Paulo 
Convênio para recapeamento 
TOTAL da prainha de Dalas e de 
mais 4 ruas do Distrito de Dalas.

Na ocasião estavam Prefeito Pe-
zão Montanari, Deputado Estadual 
Paulo Corrêa Júnior e o Presidente 
do Patriotas, Adilson Barroso.

A Prainha de Dalas e o Distrito 
de Dalas estavam precisando 
desse Recap e o Prefeito Pezão 
não mediu esforços para tal 
emenda.

O Vereador Vilson de Dalas 
nos passou que feitos como este 
estão ligados ao esforço conjun-
to do Prefeito Pezão, do Vice 
Dodô e todos os Vereadores.

A pavimentação asfáltica, 
como qualquer estrutura, sofre 
desgastes causados por fenôme-
nos climáticos, ação do tempo e, 
claro, pela própria rodagem de 
veículos. Torna-se necessária, 
periodicamente, a realização de 
serviços visando a conservação 
ou o reparo da malha de asfalto.

Normalmente, antes de qual-
quer intervenção, faz-se estu-
do da condição do pavimento, 
sempre precedido de duas ava-

liações, uma funcional e outra 
estrutural. O objetivo destas 
análises é a coleta de dados da 
condição da superfície pavimen-
tada para que sejam defi nidas 
as opções de restauração apro-
priadas.

Numa avaliação funcional, 
é observado se a área de roda-
gem apresenta trincos, racha-

duras, deformações defi nitivas 
ou superfi ciais. Em relação à 
estrutura, observa-se possíveis 
defl exões na superfície sob car-
ga ou a presença de bacias de 
deformação.

Na correção de defeitos fun-
cionais são empregados alguns 
tipos de revestimento, como 
lama asfáltica, com selagem de 

trincas e rejuvenescimento, tra-
tamento superfi cial simples ou 
duplo, que restaura a aderência 
superfi cial, microrrevestimento 
asfáltico, para minimizar con-
dição abrasiva acentuada, entre 
outros produtos e técnicas.

Parabéns a todos os envolvi-
dos! Principalmente a população 
de Dalas e Prainha de Dalas.

DALAS E PRAINHA DE DALAS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO ASSINA DOIS 
CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

O prefeito Maurício Honório 
de Carvalho esteve na capital 
São Paulo nessa terça-feira 03/
julho/2018 de Solidariedade do 
Governo do Estado de São Pau-
lo para assinatura do convênio 
Artesão.

O convênio Artesão tem por 
oferecer gratuitamente cursos 
de qualifi cação profi ssional 
para pessoas em situação de 
vulnerabilidade e que buscam 
uma recolocação no mercado 
de trabalho

O vice-prefeito José Yone-
zawa o Issau, acompanhou o 
prefeito Maurício nessa viagem.

Já de retorno à São Francisco 
na quarta-feira 04/julho/2018 
o prefeito Maurício recebeu 
um uma ligação telefônica da 
Secretaria de Habitação do Go-
verno do Estado, onde deveria 
estar de regresso à capital na 
quinta-feira dia 05/julho/2018 
para assinatura de um impor-

tante convênio.
Assim sendo o prefeito Maurício 

em um “bate-volta”, rapidamente 
retornou à São Paulo onde esteve 
na Secretaria da Habitação do Es-
tado de São Paulo e na presença do 
secretário Paulo Cesar Matheus da 
Silva, assinou um convênio no va-
lor de R$174.814,46 (cento setenta 
e quatro mil, oitocentos e quatorze 
reais e quarenta e seis centavo) 
para a construção de uma praça 
no Conjunto Habitacional José 
Honório de Carvalho “COHAB 
ZÉ HONÓRIO” a praça levará o 
nome de Praça da Bíblia.

Vale lembrar que esse convênio 
tem a participação do deputado 
estadual Orlando Bolçone e do 
ex-prefeito de São José do Rio 
Preto Valdomiro Lopes.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

PIO DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ
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O campeonato regional de fut-
sal, tradicionalmente realizado 
em Palmeira D’Oeste no meio 
do ano trouxe junto contigo uma 
homenagem especial para uma 
pessoa muito especial, o Senhor 
Reinaldo Castellani.

O troféu Dim Castellani, faz re-
ferência a uma pessoa que dedicou 
muito dos seus esforços ao espor-
te. Por isso, o Professor Floriano, 
Secretário de Esporte, não pensou 
duas vezes ao realizar a homenagem 
ao Senhor Reinaldo Castellani. A 
família esteve presente durante o 
torneio e também fez uma nota de 
agradecimento. Oito equipes dis-
putaram o prêmio de R$ 4.000,00 
além to troféu de 1º lugar e elas são:

Campeonato Regional de Futsal – Palmeira D’Oeste 2018

# PALMEIRA D’OESTE 
(Time 1) - # Sorveteria Saborosa 
(Time 2 de Palmeira D’Oeste)

# Santa Fé do Sul - # Parana-
íba - # Selvíria - # Nova Canaã 
- # Pereira Barreto e # General 

Salgado
Em dois grupos com 4 times, 

todos se enfrentaram em suas 

chaves e os classifi cados foram 
direto para semifi nal. A grande 
fi nal foi disputada pelos times 

de Santa Fé e Paraní-
ba, onde a equipe de 
Santa Fé levou a me-
lhor.

Parabenizamos a 
todos os times pelo 
comportamento em 
campo, pela arbi-
tragem que mandou 
super bem, ao pro-
fessor Floriano (Tio 
Girão) pela organi-
zação do campeo-
nato e pela homena-
gem. Agradecemos 
também ao Prefeito, 

sempre solícito aos torneios es-
portivos de Palmeira D’Oeste, ao 
Vice Dodô e todos os Vereadores.
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EM #LIVE DO DETRAN/SP, MÉDICO DO HC DÁ 
DICAS DE SEGURANÇA PARA MOTOCICLISTAS

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

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

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

“O comportamento mais 
grave de um motociclista é 

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

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

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

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

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

Principais traumas e lesões
Na cidade de São Paulo, 

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

inferiores e são frequentes as 
amputações.

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

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

camente todos afirmam que 
não provocaram os acidentes.

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

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

Juventude
De acordo com a pesquisa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sonho que se tornou realidade
O fundador da Legião da Boa 

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

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

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

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

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

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

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

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

Decisão        
 

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

 
processo está devidamente autuado com os documentos 

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

É o relatório.

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

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

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VARA ÚNICAVARA ÚNICARUA XV DE NOVEMBRO, 4871VARA 
ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICAVARA ÚNICACOMARCA DE 
PALMEIRA D'OESTE
FORO DE PALMEIRA D'OESTE
VARA ÚNICA
Rua XV de Novembro, 4871, ., Centro - CEP 15720-000, Fone: (17) 
3651-1317, Palmeira D'oeste-SP - E-mail: palmeiradoeste@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Físico nº: 0000882-59.2015.8.26.0414 - Ordem 619/2015
Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária
Requerente: ANA MARIA DE MENDONÇA VIEIRA

Justiça Gratuita

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

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma da Lei, etc.

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

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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CAMAC
FONE: (17) 3651-1423
FONE/FAX: 3651-1339

CANÁRIO - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES

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

Jornalista Responsável: Luide Amorim Mendes

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

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

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

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

com os outros e construindo uma 
coexistência saudável?

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

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

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

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

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

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

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

André Aparecido Matanovich
Seminarista e estudante de 

Teologia da Diocese de Jales 
17/10/2019.

STF, TÓFFOLI E A PRISÃO EM 
SEGUNDA INSTÂNCIA

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

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

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

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

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

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

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

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

Hoje pela manhã estivemos 
nas escolas municipais de Pal-
meira D’Oeste para registrar 
os preparativos da entrega do 
Kit Merenda da Agricultura 
Familiar.

Uma iniciativa da gestão mu-
nicipal de educação que visa 
atender uma parcela da popula-
ção que mais precisa, por conta 
deste momento em especial, 
devido ao coronavírus.

O kit é composto por frutas, 
verduras e legumes. Todos 
que, previamente se inscreve-
ram, poderão retirar hoje das 
8h30min as 14hs diretamen-
te na escola. Lembramos que 

os pais ou responsáveis que 
tiverem mais de um filho em 
escola diferente, poderá retirar 
o outro kit na mesma escola.

Que Deus no abençoe e que 
tudo isso passe logo!
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A PANDEMIA, AS PERDAS E O NOVO MUNDO
ARTIGO

Apesar de, infelizmente, ter an-
tecipado o fim da vida de 64,9 mil 
brasileiros e ainda estar por levar 
milhares de outros e prejudicar 
muitos na saúde ou na economia 
(ou em ambos), o coronavírus pode 
ser considerado um novo divisor de 
águas na sociedade. Por conta de 
sua letalidade (verdadeira ou su-
posta), passamos a utilizar mais o 
comércio eletrônico e outros recur-
sos que a internet e seus serviços 
proporcionam e eram ignorados 
por considerável parcela da popu-
lação. Impedidos de comparecer às 
aulas, professores – especialmente 
os da rede privada que não querem 
perder alunos e renda – passaram 
a disponibilizar os ensinamentos 
pelos aplicativos e redes sociais. 
Comerciantes correram para mon-
tar lojas virtuais em paralelo às 
tradicionais colocadas em qua-
rentena. Bancos ampliaram  o seu 
já desenvolvido serviço online. 
Artistas descobriram o caminho 
da “live”, que os livra do severo 
controle das emissoras de TV, rádio 
e produtoras. Até o futebol acha na 
“live” a forma independente de exi-
bir seus jogos ao grande público. 
Tudo isso sem falar da infraestru-
tura que a rede proporciona aos que 
trabalham em home-office, outro 
imperativo do período epidêmico.

Não é àtoa que enquanto as au-
toridades de saúde ainda se em-
penham no controle do desastre 
sanitário, os estrategistas, tanto 
do governo quanto do mercado 
corporativo, já  pensam sobre como 
será o mundo – e particularmente 
o país – quando o vírus acabar ou 
pelo menos estiver mais dominado. 
Muitos acham que, mercê das difi-
culdades e descobertas ocorridas 
no período, boa parte das coisas 
não voltarão a ser como antes. Até 
porque fomos obrigados a, na fal-

ta do relacionamento presencial, 
recorrer a serviços eletrônicos e 
à distância antes disponíveis mas 
não acessados por acomodados, 
incrédulos ou até ignorantes em 
relação à sua existência. E esses 
serviços, acabam se aperfeiçoando.

Muito do que era experimental, 
depois de passado pelo batismo de 
fogo da quarentena e do isolamento 
social (por vezes equivocado) tende 
a ganhar acabamento e formato 
comercial para todos utilizarem. 
Duas décadas atrás se pensava que 
a TV a cabo com seus múltiplos 
canais sufocaria a TV aberta. Isso 
não aconteceu. Hoje temos uma 
nova vertente do setor, representada 

pelas “lives” que só têm viabilidade 
porque boa parte dos receptores 
ligada à rede mundial de com-
putadores, na primeira massifi-
cação da chamada “internet das 
coisas”. Mas é bom se preparar 
para, dentro de poucos anos, ter 
a geladeira, o ar-condicionado, o 
forno, o chuveiro, a iluminação, 
o alarme e tudo o que se utiliza 
dentro de uma casa ou empresa 
monitorado remotamente e com 
eles poder interagir através do 
telefone celular que, por certo, 
será mais avançado do que os hoje 
disponíveis.

Quando a pandemia deixar de 
matar – e consequentemente esti-

ver extinta – não será difícil que, 
apesar do sofrimento causado, 
ela passe para a história como um 
grande empurrão para a utiliza-
ção criativa dos recursos propor-
cionados pelo desenvolvimento 
tecnológico. Seu isolamento deve 
ter antecipado um futuro que, no 
ritmo anterior dos acontecimentos, 
só chegaria em cinco ou mais anos. 
O mundo, positivamente, não será 
mais o mesmo. Quem não se prepa-
rar para absorver a mudança, pode-
rá perder grandes oportunidades...

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves

J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

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

A PANDEMIA NA EDUCAÇÃO
ADRIANO MARQUES FERNANDES - PROFESSOR DE HISTÓRIA, FILOSOFIA E SOCIOLOGIA. 

SUPERVISOR DO POLO CLARETIANO DE JALES.

ARTIGO

Estamos vivendo momentos 
difíceis, em virtude de uma pan-
demia viral que está ceifando 
vidas por todo o mundo, prin-
cipalmente no Brasil. No mo-
mento, precisamos nos isolar 
para preservar a nossa vida, a de 
nossos familiares e a dos nossos 
irmãos.

A conscientização de todas 
as pessoas é necessária para o 
isolamento e o respeito com as 
orientações dos órgãos de saúde. 
O uso de máscaras, ao sair para 
realizar os serviços essenciais, e 
a higienização são para nos prote-
ger. Dessa forma, também estamos 
protegendo a todos que amamos.

Juntamente com a pandemia 
do coronavírus, estamos viven-
do uma pandemia na educação 
brasileira, pela qual se tenta 
disseminar o vírus da ideolo-

gia neoliberal na formação de 
nossos jovens, excluindo deles 
a possibilidade de compreender 
e respeitar as opiniões e diversi-
dades existentes.

O vírus da irresponsabilidade 
governamental faz com que não 
se tenha estrutura suficiente para 
conduzir um grande ministério, 
prova disso são as trocas su-
cessivas de ministros nos últi-
mos meses. Isso nos mostra a 
fragilidade na Administração 
Pública atual. Esse descaso é 
um vírus que afeta os profis-
sionais da Educação, por exem-
plo, os professores, que neste 
momento delicado, não medem 
esforços para levar aprendiza-
gem de maneira online a todos 
os alunos.

Esses professores não têm 
condições para descanso; às 

vezes, eles deixam de dar aten-
ção à família, pois se dedicam 
inteiramente à sua missão, 
abraçando a causa educacio-
nal. Esses profissionais pre-
cisam ser mais valorizados e 
respeitados pela sociedade e 
pelos gestores públicos, pois 
eles contribuem na formação 
cidadã democrática.

Diante dessa realidade ne-
cessitamos refletir sobre a im-
portância dos investimentos 
em educação, com um olhar 
especial para nossos jovens que 
precisam de formação sólida 
e eficiente. Esses jovens so-
nham com uma sociedade mais 
igualitária, justa e fraterna. As 
organizações da sociedade civil 
necessitam se unir para reivin-
dicar o direito de nossos jovens 
a terem uma Educação Básica e 

Superior de qualidade que ajude 
o desenvolvimento da nação.

Para isso, é necessário um 
olhar voltado para as pesquisas 
que a realidade de hoje demanda, 
especialmente no campo sani-
tário. Necessitamos de vacina 
para combater o coronavírus. 
Isso só poderá ocorrer median-
te pesquisas cientificas que, ao 
invés de sofrerem cortes, devem 
ter incentivo e investimentos.

Portanto, cabe a nós cidadãos, 
manifestarmos nosso pensamen-
to e nossa indignação diante da 
situação que está nossa educa-
ção e cobrar políticas públicas 
eficientes. Desse modo, pode-
remos nutrir nossa esperança 
de um dia olhar para o passado 
e dizer: vencemos a pandemia 
do coronavírus e a pandemia na 
educação!
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Anexo IX

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS Valor
177.799,40Impostos Próprios

6.012.461,86Transferências Constitucionais
6.190.261,26Total da Receita de Impostos

CONSTITUIÇÃO FEDERAL Valor
1.547.565,31Aplicação mímima de 25% das Receitas de

Impostos, conforme atigo 212

FUNDEB Valor
265.803,73Transferências do Exercício

98,99Aplicações Financeiras
265.902,72Total do FUNDEB

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 Valor
159.541,63Magistério - art.22 - mínimo 60%
252.607,58Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%

FUNDEF Valor
0,00Saldo de Exer.Anteriores
0,00Aplicações Financeiras
0,00Total do FUNDEF

LEI Nº 9424, de 24/12/96 Valor
0,00Magistério - mínimo de 60%
0,00Total - 100% dos recursos

RECURSOS VINCULADOS Valor
82.076,38Recebidos no Exercício

0,00Saldo de Exer.Anteriores
82.076,38Total de Rec.Vinculados

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado
deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica Empenhado % Liquidado % Pago %
Recursos Próprios - Ed. Básica 1.706.354,55 27,57 % 1.630.420,75 26,34 % 1.486.353,88 24,01 %

FUNDEB Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 262.330,02 98,66 % 262.330,02 98,66 % 215.050,37 80,88 %

Outras 114.237,55 42,96 % 114.237,55 42,96 % 114.237,55 42,96 %

Total 376.567,57 141,62 % 376.567,57 141,62 % 329.287,92 123,84 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES Empenhado % Liquidado % Pago %
Magistério 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %

Total 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 %
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA (a)
PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)JAN A JUN

RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

1- RECEITA DE IMPOSTOS 438.500,00 438.500,00 177.799,40 40,55
  1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 124.500,00 124.500,00 7.985,04 6,41
    1.1.1- IPTU 110.000,00 110.000,00 261,11 0,24
    1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 14.500,00 14.500,00 7.723,93 53,27
  1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 65.000,00 65.000,00 19.564,55 30,10
    1.2.1- ITBI 65.000,00 65.000,00 19.564,55 30,10
    1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 0,00 0,00 0,00
  1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 47.700,00 47.700,00 23.353,52 48,96
    1.3.1- ISS 47.000,00 47.000,00 23.152,20 49,26
    1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 700,00 700,00 201,32 28,76
  1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 201.300,00 201.300,00 126.896,29 63,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.395.750,00 12.395.750,00 6.012.461,86 48,50
  2.1- Cota-Parte FPM 9.230.000,00 9.230.000,00 4.231.267,18 45,84
    2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 8.500.000,00 8.500.000,00 4.231.267,18 49,78
    2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00
    2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 365.000,00 365.000,00 0,00 0,00
  2.2- Cota-Parte ICMS 2.800.000,00 2.800.000,00 1.494.441,16 53,37
  2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00
  2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 22.000,00 22.000,00 8.012,54 36,42
  2.5- Cota-Parte ITR 6.500,00 6.500,00 1.877,54 28,89
  2.6- Cota-Parte IPVA 326.000,00 326.000,00 276.863,44 84,93
  2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 12.834.250,00 12.834.250,00 6.190.261,26 48,23

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA (a)
PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)JAN A JUN
RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 137.400,00 137.400,00 45.401,59 33,04
  5.1- Transferências do Salário-Educação 80.000,00 80.000,00 43.629,74 54,54
  5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.3- Transferências Diretas - PNAE 49.900,00 49.900,00 790,40 1,58
  5.4 - Transferências Diretas - PNATE 0,00 0,00 0,00 0,00
  5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00 774,47 0,00
  5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 7.500,00 7.500,00 206,98 2,76
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 50,00 50,00 0,00 0,00
  6.1- Transferências de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00
  6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 50,00 50,00 0,00 0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 137.450,00 137.450,00 45.401,59 33,03
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PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB

INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA (a)
PREVISÃO

(c) =(b/a)x100 (%)JAN A JUN
RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS DO FUNDEB
(b)

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.340.350,00 2.340.350,00 1.146.337,84 48,98
  10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) 1.700.000,00 1.700.000,00 790.099,27 46,48
  10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 560.000,00 560.000,00 298.888,11 53,37
  10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00
  10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 4.400,00 4.400,00 1.602,46 36,42
  10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) 1.300,00 1.300,00 375,47 28,88
  10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 72.400,00 72.400,00 55.372,53 76,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 706.000,00 706.000,00 265.803,73 37,65
  11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 706.000,00 706.000,00 265.803,73 37,65
  11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
  11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) -1.634.350,00 -1.634.350,00 -880.534,11 53,88

INICIAL
DOTAÇÃO

ATUALIZADA
DOTAÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS DO FUNDEB

%JAN A JUN

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%JAN A JUN

(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 531.000,00 531.000,00 262.330,02 262.330,02 49,40 0,0049,40
  13.1- Com Educação Infantil 531.000,00 531.000,00 262.330,02 262.330,02 49,40 0,0049,40
  13.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
14- OUTRAS DESPESAS 180.000,00 180.000,00 114.237,55 114.237,55 63,47 0,0063,47
  14.1- Com Educação Infantil 180.000,00 180.000,00 114.237,55 114.237,55 63,47 0,0063,47
  14.2- Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 711.000,00 711.000,00 376.567,57 376.567,57 52,96 0,0052,96

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB Valor

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,00
  16.1 - FUNDEB 60% 0,00
  16.2 - FUNDEB 40% 0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,00
  17.1 - FUNDEB 60% 0,00
  17.2 - FUNDEB 40% 0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

INDICADORES DO FUNDEB Valor

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 376.567,57
  19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 98,69
  19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 42,98
  19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -41,67

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE Valor

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS -29.358,63
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 0,00

R$ 1
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DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS

%JAN A JUN

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%JAN A JUN

(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 1.284.420,00 1.279.420,00 591.780,12 548.178,13 42,85 0,0046,25
  22.1 - Creche 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
    22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
    22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
  22.2 - Pré-escola 1.284.420,00 1.279.420,00 591.780,12 548.178,13 42,85 0,0046,25
    22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 711.000,00 711.000,00 376.567,57 376.567,57 52,96 0,0052,96
    22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 573.420,00 568.420,00 215.212,55 171.610,56 30,19 0,0037,86
23- ENSINO FUNDAMENTAL 570.100,00 568.100,00 335.577,36 303.245,55 53,38 0,0059,07
  23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
  23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 570.100,00 568.100,00 335.577,36 303.245,55 53,38 0,0059,07
24- ENSINO MÉDIO 2.545,00 2.545,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
25- ENSINO SUPERIOR 318.000,00 288.000,00 112.692,13 109.143,19 37,90 0,0039,13
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
27- OUTRAS 116.000,00 106.000,00 40.398,78 40.398,78 38,11 0,0038,11
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 2.291.065,00 2.244.065,00 1.080.448,39 1.000.965,65 44,61 0,0048,15

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL Valor

-880.534,1129- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)
0,0030- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO
0,0031- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB
0,0032- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
0,0033- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
0,0034- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)

-880.534,1135- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)
1.731.957,7936- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))

27,9837- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO INICIAL

DOTAÇÃO
ATUALIZADA

DOTAÇÃO
DESPESAS EMPENHADAS

%JAN A JUN

(d) (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

(e)

%JAN A JUN

(g) (h)=(g/d)x100 (i)
NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR
INSCRITAS EM

0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0038- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS
VINCULADOS AO ENSINO

105.500,00 51.573,58 51.573,58 48,88105.500,00 0,0048,8839- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

240.766,00 31.138,09 31.138,09 12,93240.766,00 0,0012,9341- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
346.266,00 82.711,67 82.711,67 23,89346.266,00 0,0023,8942- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))
2.590.331,00 1.163.160,06 1.083.677,32 41,842.637.331,00 0,0044,9043- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)
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SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM '2020' (j)
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,000,02
  44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 0,000,02
  44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,000,00

SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 62.286,0051.103,24
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) 43.629,74265.803,73
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 51.328,080,00
  47.1 (-) Orçamento do Exercício 51.328,080,00
  47.2 (-) Restos a Pagar 0,000,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 206,980,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 54.794,64316.906,97
50- (+) AJUSTES 0,000,00
  50.1 (+) Retenções 0,000,00
  50.2 (-) Valores a recuperar 0,000,00
  50.3 (+) Outros valores extraorçamentários 0,000,00
  50.4 (+) Conciliação Bancária 0,000,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 54.794,64316.906,97

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício 
imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO
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INICIAL
PREVISÃO

ATUALIZADA (a)
PREVISÃO

(%) (b/a)x100 Até o Bimestre (b)
RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

438.500,00 40,55177.799,40438.500,00RECEITA DE IMPOSTOS (I)
124.500,00 6,417.985,04124.500,00  Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
110.000,00 0,24261,11110.000,00    IPTU
14.500,00 53,277.723,9314.500,00    Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU
65.000,00 30,1019.564,5565.000,00  Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI
65.000,00 30,1019.564,5565.000,00    ITBI

0,00 0,000,000,00    Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI
47.700,00 48,9623.353,5247.700,00  Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS
47.000,00 49,2623.152,2047.000,00    ISS

700,00 28,76201,32700,00    Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS
201.300,00 63,04126.896,29201.300,00  Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF

11.665.750,00 51,546.012.461,8611.665.750,00RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)
8.500.000,00 49,784.231.267,188.500.000,00  Cota-Parte FPM

6.500,00 28,891.877,546.500,00  Cota-Parte ITR
326.000,00 84,93276.863,44326.000,00  Cota-Parte IPVA

2.800.000,00 53,371.494.441,162.800.000,00  Cota-Parte ICMS
22.000,00 36,428.012,5422.000,00  Cota-Parte IPI-Exportação
11.250,00 0,000,0011.250,00  Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais
11.250,00 0,000,0011.250,00    Desoneração ICMS - LC 87/1996

0,00 0,000,000,00    Outras
12.104.250,00 51,146.190.261,2612.104.250,00TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)
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DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)
DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ BIMESTRE
( d )

ATÉ BIMESTRE
( e )

%
( e/c ) x 100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO

ATUALIZADA %
( d/c ) x 100

INICIAL

DOTAÇÃO

( c )POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA

INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS
( f/c ) x 100( f )

ATÉ BIMESTRE %
DESPESAS PAGAS

( g )

1.279.583,89 49,732.605.900,00 51,711.330.503,75 0,00ATENÇÃO BÁSICA (IV) 2.572.950,00 982.672,07 38,19
1.278.724,89 49,732.602.400,00 51,711.329.644,75 0,00  Despesas Correntes 2.571.591,00 982.672,07 38,21

859,00 63,213.500,00 63,21859,00 0,00  Despesas de Capital 1.359,00 0,00 0,00
98.634,29 48,11205.000,00 48,1198.634,29 0,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) 205.000,00 98.634,29 48,11
98.634,29 48,11205.000,00 48,1198.634,29 0,00  Despesas Correntes 205.000,00 98.634,29 48,11

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

44.548,20 53,0381.000,00 54,7746.007,98 0,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) 84.000,00 38.590,42 45,94
44.548,20 53,0381.000,00 54,7746.007,98 0,00  Despesas Correntes 84.000,00 38.590,42 45,94

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
72.693,33 57,56126.300,00 57,5672.693,33 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) 126.300,00 58.879,32 46,62
72.693,33 57,56126.300,00 57,5672.693,33 0,00  Despesas Correntes 126.300,00 58.879,32 46,62

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00  Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

1.495.459,71 50,043.018.200,00 51,801.547.839,35 0,00TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) 2.988.250,00 1.178.776,10 39,45

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS Despesas Liquidadas Despesas PagasDespesas Empenhadas

(f)(e)(d)

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) 1.547.839,35 1.178.776,101.495.459,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) 0,00 0,000,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) 0,00 0,000,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) 0,00 0,000,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) 1.547.839,35 1.178.776,101.495.459,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) 0,00 0,00928.539,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) 0,00 0,000,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) 0,00 0,00566.920,52
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) 0,00 0,000,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica
Municipal)

0,00 0,0024,16
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CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO

Liquidadas Pagas

Referência
Despesas Custeadas no Exercício de

Empenhadas
(h)(j)

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Inicial
(no Exercicio atual)

(h)

Saldo Final
(não aplicado)

(l) = (h - (i ou j))

(i)

 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO

 DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) 0,00 0,000,000,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,000,000,00 0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) 0,00 0,000,000,00 0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) 0,00 0,000,000,00 0,00

cancelados

Total de RPTotal de RP a pagar
(t) cancelados ou além do limite e o total de RP

Diferença entre o valor aplicado

(o) = (n - m),

Valor aplicado em
ASPS no exercício Indevidamente no

RPNP Inscritos 
do limite mínimo

Valor aplicado além
pagos

Total de RP
RP no exercício
Total inscrito em

EXERCÍCIO DO EMPENHO  aplicação em ASPS
Valor Mínimo para 

( c ) ( n )
se < 0,

então (o) = 0

(p) no Exercício sem
Disponibilidade

Financeira
q = (XIVd)

Valor inscrito em RP
considerado no

Limite
(r) = (p - (o + q))

se < 0,
então (r) = (0)

(s) prescritos
(u) (v) = ((o + q) - u))

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Empenhos de 2020 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhos de 2019 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhos de 2018 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhos de 2017 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhos de 2016 e anteriores 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O
CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO
LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

0,00
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Liquidadas Pagas

Referência
Despesas Custeadas no Exercício de

Empenhadas
(z)(y)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial
(no Exercicio atual)

(w)

Saldo Final
(não aplicado)

(aa) = (w - (x ou y))

(x)CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012

CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) 0,00 0,000,000,00 0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do
demonstrativo do exercício anterior)

0,00 0,000,000,00 0,00

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo
final do demonstrativo do exercício anterior)

0,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) 0,00 0,000,000,00 0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO
RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b) (%) (b/a)x100 

PREVISÃO
ATUALIZADA (a)

PREVISÃO
INICIAL

RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) 622.404,00 565.639,54 90,88622.404,00
  Proveniente da União 549.718,00 277.127,92 50,41549.718,00
  Proveniente dos Estados 72.686,00 288.511,62 396,9372.686,00
  Proveniente de outros Municípios 0,00 0,00 0,000,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) 0,00 0,00 0,000,00
OUTRAS RECEITAS (XXX) 12.000,00 11.391,71 94,9312.000,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) 634.404,00 577.031,25 90,96634.404,00

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE  Maio - Junho

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

R$ 1

( g )

DESPESAS PAGAS
%ATÉ BIMESTRE

( f ) ( f/c ) x 100
NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR
INSCRITOS EM

NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO ( c )

DOTAÇÃO
INICIAL

( d/c ) x 100
%ATUALIZADA

DOTAÇÃO DESPESAS LIQUIDADAS

( e/c ) x 100
%

( e )
ATÉ BIMESTRE

( d )
ATÉ BIMESTRE

DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA

18,42153.675,19834.209,59ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) 0,00176.688,73 21,18584.402,00 20,73172.941,72
25,02153.675,19614.209,59  Despesas Correntes 0,00176.688,73 28,77584.402,00 28,16172.941,72
0,000,00220.000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas Correntes 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas Correntes 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00

19,199.279,5948.350,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) 0,009.279,59 19,1954.350,00 19,199.279,59
19,199.279,5948.350,00  Despesas Correntes 0,009.279,59 19,1954.350,00 19,199.279,59
0,000,000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas Correntes 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas Correntes 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas Correntes 0,000,00 0,000,00 0,000,00
0,000,000,00  Despesas de Capital 0,000,00 0,000,00 0,000,00

18,46162.954,78882.559,59TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII
+ XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

0,00185.968,32 21,07638.752,00 20,65182.221,31

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2020/BIMESTRE  Maio - Junho

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS
DESPESAS EMPENHADAS

ATÉ BIMESTRE
( d )

ATÉ BIMESTRE
( e )

%
( e/c ) x 100

DESPESAS LIQUIDADASDOTAÇÃO
ATUALIZADA %

( d/c ) x 100
INICIAL

DOTAÇÃO

( c )E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES

INSCRITOS EM
RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS
( f/c ) x 100( f )

ATÉ BIMESTRE %
DESPESAS PAGAS

( g )

1.452.525,61 42,633.190.302,00 44,241.507.192,48 0,00ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) 3.407.159,59 1.136.347,26 33,35
98.634,29 48,11205.000,00 48,1198.634,29 0,00ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) 205.000,00 98.634,29 48,11

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) 0,00 0,00 0,00
53.827,79 40,67135.350,00 41,7755.287,57 0,00VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) 132.350,00 47.870,01 36,17
72.693,33 57,56126.300,00 57,5672.693,33 0,00VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) 126.300,00 58.879,32 46,62

0,00 0,000,00 0,000,00 0,00ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,000,00 0,00OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) 0,00 0,00 0,00

1.677.681,02 43,343.656.952,00 44,791.733.807,67 0,00TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) 3.870.809,59 1.341.730,88 34,66
182.221,31 20,65638.752,00 21,07185.968,32 0,00(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) 882.559,59 162.954,78 18,46

1.495.459,71 50,043.018.200,00 51,801.547.839,35 0,00TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) 2.988.250,00 1.178.776,10 39,45
1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre
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Durante pandemia, carateca Enzo Bassi vem recebendo 
capacitação online da comissão técnica da CBK

EXTRATOS TERMOS ADITIVOS

Extrato de 2º Termo de Aditamento de prazo do Contrato n° 37/2018

Modalidade: Pregão Presencial n° 16/2018- Processo de Licitação n° 22/2018

Contratante: Prefeitura Municipal de São Francisco SP.

Contratada: MICROSERV SEGURANÇA ELETRONICA E SERVIÇOS EIRELI, 

CNPJ. CNPJ: 24.680.759/0001-20

Objeto: Prestação de Serviços de TROCA, MANUTENÇÃO E REPAROS dos 

equipamentos de imagens digitais dos setores públicos e a LOCAÇÃO DE EQUI-

PAMENTOS de imagens digitais, visando o monitoramento de vias publica e dos 

prédios públicos.

Valor: R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais)

Data de Assinatura: 01 de Julho de 2020.

Vigência: Até 02 de Julho de 2021 (12 meses).

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

Em março deste ano o carateca 
de Santa Fé do Sul, Enzo Gabriel 
Bassi, conquistou sua vaga para 
a Seleção Brasileira de Karatê, 
na categoria sub-14, faixa roxa a 
preta, e, com isso, representaria o 
Brasil nos futuros campeonatos 
internacionais. 

Devido a pandemia da Co-
vid-19 que se alastrou pelo 
país, os campeonatos inter-
nacionais foram cancelados 
e todos os atletas que con-
quistaram a vaga na Sele-
ção Brasileira ficaram sem 
competir, bem como sem os 
treinos presenciais.

Pensando no bem-estar, no 
psicológico e no preparo físico 
dos atletas brasileiros, a Con-
federação Brasileira de Karatê 
(CBK) disponibilizou uma co-
missão técnica formada de sete 
sensei, para ministrar treinos e 
de psicólogos, nutricionista, 
profissionais na de Educação 
Física, para ministrar palestras 
online aos caratecas.

De acordo com o carateca 
Enzo Bassi, as palestras on-
line acontecem para os 115 
atletas de todas as categorias 
da seleção, as terças-feiras, 
das 19h às 20h. Já os treinos 
online da categoria sub-14 e 
cadete, na modalidade shiai/
kumitê (combate), aconte-
cem as quintas-feiras, das 
18h às 19h.

Ele destacou ainda que aos 
sábados, das 16h às 17h30, 

ocorre o intercâmbio de trei-
namento online com os atletas 
das seleções da América do 
Sul. “Com os treinos ocor-
rendo aos sábados, já tive a 
oportunidade de treinar com 
atletas da Seleção da Argenti-
na, sendo que os treinos tam-
bém foram comandados pela 
comissão técnica argentina 
e outro treino pela comissão 
técnica brasileira”, salientou.

O carateca explicou que a 

cada quinta-feira o treino é 
ministrado por um sensei, e 
os atletas são supervisiona-
dos pelos outros seis Senseis 
da Comissão Técnica, e até 
o momento quem ministrou 
foram Ulisses Máximos, de 
Sergipe; Vanderlei Machado 
e Fabrício Siqueira, de Santa 
Catarina, Marcelo Oguido, 
do Paraná e Filipe Hardy, do 
Distrito Federal. “Enquanto 
um sensei ministra o treino, 
os demais fazem o monitora-
mento dos atletas para corri-
gir os exercícios que estive-
rem sendo mal executados”, 
relatou.

Enzo afirmou que os trei-
nos são muito puxados, e 
de alta qualidade. “Todo o 
trabalho que a CBK vem re-
alizando com nós, atletas, é 

nando pela CBK neste mo-
mento de pandemia lhe dá 
uma grande motivação para 
os futuros campeonatos in-
ternacionais que estão por 
vir. “Quando a CBK retomou 
suas atividades, foi de uma 
forma bem intensa e de muita 
qualidade, pois estão preocu-
pados com a sanidade mental 
e com a qualidade física de 
todos nós atletas. Além dis-
so, o trabalho já vem sendo 
voltado para competições im-
portantes que ocorrerão em 
2021, 2022 e 2023, e isso tem 
me motivado a treinar melhor 
a cada dia”, salientou.

Enzo informou que antes 
da CBK começar a realizar 
os treinos, ela colheu todas 
as suas informações sobre 
como estavam sendo os trei-
nos antes e durante a pande-
mia, através de questionários 
e e-mails. Dessa forma, ela 
pode montar um calendário 
de preparação muito intenso. 

O carateca ressaltou que 
fazer parte da Seleção Bra-
sileira é incrível, pois é re-
ceber toda a atenção e apoio 
da CBK tem sido muito im-
portante e gratificante. “É 
satisfatório fazer parte deste 
projeto, e eu sou grato por 
tudo”, finalizou.

Além de toda a capacitação 
que Enzo Bassi vem receben-
do da CBK, ele continua tam-
bém treinando online com o 
seu professor, Sensei Hélio 
Arakaki, e recebe acompa-
nhamento da equipe multidis-
ciplinar de preparação física 
de Andrei Noleto; dos fisiote-
rapeutas Célio Anderson da Silva 
e Irene Raimuldo dos Santos e 
Silva; da nutricionista Verenice 
Bassi; da psicóloga Dalva Mol e 
da coach Valéria Vidotti.

voltado para o nosso alto ren-
dimento de fato”, destacou.

O atleta destacou que es-
tar treinando pela CBK tem 
sido uma experiência incrí-
vel, pois os treinos têm sido 
de alto rendimento, e, além 

disso, receber capacitação 
técnica de vários senseis é 
grandioso para seu rendi-
mento, sem contar a troca de 
experiencia com atletas de 
altíssimo nível.

Ele enfatizou que ser trei-
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Sou um idoso morador de uma 
pequena cidade do interior de São 
Paulo chamada Marinópolis. Lu-
gar de pouca gente e onde sempre 
se sugere que a vida é leve, de 
brisa no rosto com varandas e 
portas sem trancar ao longo da 
noite, em que os cumprimentos 
acompanhados de sorrisos são 
comuns ao longo do dia, porém, 
mesmo aqui, a vida ainda pode 
ser amarga.

Já passei por quase tudo no 
decorrer da minha longa traje-
tória ou, pelo menos, pensei que 
tivesse passado. No entanto aqui 
estou, sentado neste banco, sem 
perspectivas, sem sonhos e es-
peranças, ouvindo murmúrios, 
mas sem me atentar a eles.

Acredito que sempre teremos 
inimigos, mas o pior deles é a 
morte. “É a única certeza”, di-
zem as pessoas. “A ordem natu-
ral da vida é nascer, envelhecer 
e morrer”. Mas, mesmo sendo 
um idoso, para a família a des-
pedida sempre será difícil. Se 
deparar com alguém que ama 
em um caixão é a coisa mais 
horrenda que alguém pode 
enfrentar. Mais terrível ainda 
quando a ordem “natural” está 
invertida e esta morte ocorre de 
forma brusca, violenta e ines-
perada.

E cidade pequena é assim... 
Todos se conhecem. Ou é da 
família, ou é amigo, ou é “co-
nhecido”. Aqui em Marinópolis 
não é diferente. Por isso mesmo, 
quando algo sai da rotina, prin-
cipalmente se for uma notícia 
ruim, a situação logo se espalha 
como fogo em palha seca avi-
vado pelo vento.

Loira, bela, sorriso brilhante 
e um olhar reluzente. Esta foi 
a menina que peguei em meus 
braços quando nasceu, que vi 

8 CRÔNICA

O VESTIDO DE NOIVA
à  Lívia Fernanda Guimaraes Giovanini, 1º ano EM

crescer correndo pela rua, que 
me confiou o papel de “avô ami-
go”. Nascida na mesma rua, filha 
de amigos próximos e queri-
dos. “A menininha dos olhos de 
Deus”, como eu costumava lhe 
falar todos os dias. Tornou-se 
uma moça responsável, educa-
díssima, religiosa. 

Já passei por muitos dias 
tristes, passei por momentos 
difíceis, mas creio que nunca 
poderei explicar a dor que estou 
sentindo dentro de mim no exato 
momento. Mas acredito que ne-
nhuma dor é em vão. Com ela se 
aprende muitas coisas. Aprende-
-se a amar com mais intensidade 
e a entregar-se à vida com todas 
as tônicas que ela merece.

Agora entendo a necessidade 
de viver cada dia como se fos-
se o último. Sorrir, aproveitar, 
estar do lado de quem ama... 
A vida é realmente um sopro! 
O amanhã pode não existir. O 
passado é uma dádiva, o futuro 
um sonho, mas o presente, ah, 

esse o nome mesmo já diz, este 
é um presente.

Um dia você almoça com sua 
família e no outro alguém pode 
faltar àquela mesa. Um dia você 
é jovem, faz planos, sonha em 
ter uma linda família, planeja 
seu casamento, escolhe o ves-
tido de noiva dos sonhos para 
estar ao lado de seu amado, e 
no outro você simplesmente não 
está mais lá. Assim aconteceu 
com minha menina... Um trági-
co acidente que ceifou sua vida! 
Saudade só é bonita na poesia, 
na vida real ela arde. 

A notícia ruim chegou logo e 
se espalhou rápido.

Agora estou aqui, em um ban-
co duro e gelado de velório, do 
lado de fora, pois ainda não tive 
coragem de entrar para despedir 
da minha menina.

Todos os sonhos de uma família 
foram destruídos. Minha querida, 
ontem à tarde, a caminho de seu 
trabalho na cidade vizinha, cha-
mada Mesópolis, sofreu um grave 

acidente de carro. Morreu no local 
levando consigo um pedaço de 
todos nós.

Não consigo me levantar. 
Pessoas falam comigo e não as 
escuto. Penso nos sonhos dela... 
Estava noiva! Tudo organizado... 
Casa mobilhada, casamento mar-
cado para o mês que vem. Buffet, 
padrinhos, cerimonialista... Tudo 
conquistado com muito esforço e 
do jeito que ela queria. O vestido 
de noiva...  Mostrou-me fotos 
dele. Lindo!!! Igual a ela. Era seu 
sonho vesti-lo.

Olho para os lados e tento adi-
vinhar o que todas estas pessoas 
estão sentindo. O que veem den-
tro daquele caixão além de uma 
linda jovem cujo sonhos foram 
interrompidos. 

Como tudo na cidade, o velório 
também é bem pequeno. Todos 
que entram saem de rosto lavado 
em lágrimas ou orvalhados. De-
cido adiar... Falta-me coragem. A 
verdade é que ainda não acredito. 
Não me conformo.

Já quase sem forças e com meus 
olhos consumidos pelas amarguras 
da situação, percebo que minha 
teologia cai por terra na hora da mi-
nha fragilidade e continuo tentando 
acreditar que aquilo não era real.

Como reagir? O que dizer aos 
pais? O que dizer ao noivo... Um 
filme passa pela minha cabeça. 
Aquele sorriso banguelo corren-
do pela casa, crescendo menina 
moça e me confidenciando que 
seu maior sonho seria casar-se 
com um vestido de noiva. Não 
terá tal oportunidade. Como mi-
nha amiga me fará falta... Quantas 
saudades sentirei. 

Meu fraco coração está ago-
ra disparado. Com dificuldade 
levanto-me. As pernas bambas, 
por conta da idade e da situação. 
As lágrimas ainda presas dentro 
da represa que eu mesmo criei. 
O caixão a alguns metros de dis-
tância. Crio coragem. Continuo 
caminhando em direção a minha 
menina. Ela gostava de me fazer 
sorrir e agora... A represa dentro 

de mim... Totalmente aberta! Dou 
pequenos passos e me aproximo. 
Ela queria o “vozinho” sempre 
feliz. Que ironia. E eu a pedia para 
que não chorasse em meu enterro.

Limpo minhas lágrimas com 
as mãos grossas, herança de tanto 
trabalho na  roça. Quando a vejo 
uma dor ainda maior invade a mi-
nha alma. Olho novamente. Pego 
a sua mãozinha pequena, agora 
sem cor e sem vida, tão diferente 
de outrora. Dou-lhe um beijo na 
testa. Ela está linda! Linda em seu 
tão sonhado vestido de noiva por-
que... Sonhos não morrem jamais!

Aluna: Lívia Fernanda Gui-
maraes Giovanini, 1º ano EM .

Olimpíada de Língua Portu-
guesa Escrevendo o Futuro-SP

EE Antonio Marin Cruz-Ma-
rinópolis-SP

Diretor: Luciano Féboli
Prof. Elaine Pomaro

Sala de Leitura: Maria Sonia 
G. Giovanini

Diretoria de Ensino Jales-SP

à  ESPORTE

Governador de SP confirma retorno do Paulistão para o dia 22 de julho
O governador de São Paulo, João 

Doria (PSDB), anunciou nesta quar-
ta-feira que o Campeonato Paulista 
está autorizado a retornar no dia 22 
de julho.

Ele esteve acompanhado, em coleti-
va de imprensa, pelo presidente da Fe-
deração Paulista de Futebol, Reinaldo 
Carneiro Bastos, e pelo ex-volante 
Mauro Silva, um dos vice-presidentes 
da entidade.

A Federação, um dia antes, havia 
pedido ao governo estadual que au-
torizasse o retorno do Paulistão para 
a data agora autorizada por Doria.

"No dia 22 de julho, vai acontecer 
a primeira rodada do Campeonato 
Paulista. O Paulistão foi paralisado 
faltando seis rodadas para chegar ao 
final. A previsão é de que a final seja 
disputada possivelmente no dia 8 de 
agosto, sábado, e no dia seguinte, ao 
que tudo indica, começa o Campeo-
nato Brasileiro", disse o governador.

Segundo João Doria, os jogos só 
poderão ocorrer em cidades que es-
tejam na fase amarela do chamado 
Plano São Paulo, que determina a 
reabertura das regiões em meio à pan-
demia do novo coronavírus. É o caso, 
no momento, apenas da capital e de 
parte da Região Metropolitana. Ou 
seja, cidades como Santos, Campinas 
e Ribeirão Preto não poderiam receber 
partidas hoje.

"O Centro de Contingência da Co-
vid-19 aprovou, em conjunto com a 

Federação Paulista de Futebol, com 
assistência médica da Federação Pau-
lista de Futebol, o novo protocolo da 
retomada do Campeonato Paulista. Os 
jogos deverão ocorrer obrigatoriamente 
em cidades que estejam na fase amarela 
do Plano São Paulo e em estádios sem a 
presença da torcida", informou Doria.

O pedido da FPF havia incluído um 
protocolo de operação de jogos para a 
conclusão do Campeonato Paulista, 
interrompido no dia 16 de março por 
conta da pandemia do novo corona-
vírus.

O documento prevê menos de 200 
pessoas nas partidas, divisão dos es-
tádios por zonas e confinamento dos 
16 clubes da Série A1 do Paulistão em 
locais previamente determinados para 
o controle dos profissionais envolvidos 
nas partidas.

"O futebol de São Paulo vai continuar 
respeitando vidas e cumprindo rigorosa-
mente os protocolos", disse o presidente 
da Federação Paulista de Futebol.

Restam seis datas para o encerramen-
to do Paulistão: as duas rodadas finais 
da fase de grupos, os jogos únicos nas 
quartas de final e nas semifinais e os 
dois jogos da grande decisão.

A volta do Paulistão gerou polêmica 
nesta semana. O governador João Doria 
chegou a declarar que os times de São 
Paulo não poderiam iniciar o Campe-
onato Brasileiro sem o encerramento 
do estadual. A CBF rebateu e garantiu 
estar alinhada com as equipes.
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 203, DE 01 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 01/07/2.020, a Srª. LIGIA SIMONE OLIVEIRA 

SVERSUTI, brasileira, casada, residente e domiciliada na Rua Ademir Spa-
rapani, nº 32103, Centro, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da 
Carteira de Identidade RG. n.º 40.363.670-1, CPF. n.º 328.247.638-84, habi-
litada através do Concurso Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 
02/2016, datado de 06/10/2.016 para o emprego de PROFESSOR EDUCAÇÃO 
BASICA I (PEB I), fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 
12 do Quadro de Pessoal. 

    Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 01 de julho 

de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
PORTARIA Nº. 204, DE 01 DE JULHO DE 2020.
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA a partir desta data 01/07/2.020, a Sr. DANILO RODOLFO SOARES, 

brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua Marechal Humberto  de Alen-
car Castelo Branco nº 44 52, Centro, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, por-
tador da Carteira de Identidade RG. n.º 40.573.135-8, CPF. n.º 369.254.508-85, 
habilitado através do Concurso Público Municipal reali-zado na forma do Edital 
n.º 02/2019, datado de 31/01/2019 para o emprego de DENTISTA IV, fazendo 
jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 25 do Quadro de Pessoal. 

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 01 de julho 

de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 
d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 209 de 02 de julho de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 02/07/2.020, o Sr. JEFERSON WILIAN DA SIL-

VA, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na Rua WALDOMIRO MARTINS, 
n.º 68 35, CJH Luiz Pala-ta, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da 
Carteira de Identidade RG. n.º 47.333.450-1, CPF. n.º 378.534.618-28, habili-

tado através do Concurso Público Municipal realizado na for-ma do Edital n.º 
01/2019, datado de 16/04/2.019 para o emprego de SERVENTE DE ESCOLA, 
fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 01 do Quadro de 
Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as dis-
posições em contrário.

                            Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 02 de julho 

de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 210 de 02 de julho de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 02/07/2.020, a Srª. ROZANGILA DE SOUZA 

SECAFIM, brasi-leira, casada, residente e domiciliada na Rua ADEMIR SPARA-
PANI, n.º 32 49, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora da Carteira de 
Identidade RG. n.º 23.854.376-6, CPF. n.º 330.298.748-00, habilitada através 
do Concurso Público Municipal realizado na forma do Edital n.º 02/2016, datado 
de 30/12/2.016 para o emprego de MERENDEIRA, fazendo jus aos venci-men-
tos mensais do cargo, referência 01 do Quadro de Pessoal. 

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as dis-
posições em contrário.

                           Registre-se               e             Publique-se

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 02 de julho 
de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 211 de 02 de julho de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA a partir desta data 02/07/2.020, a Sr. GUILHERME DA SILVA GO-

MES, brasilei-ro, solteiro, residente e domiciliado na RUA VAGNER DE ASSIS 
PEDROBON, nº 2643, Conj. Hab. José Antonio Sparapani na cidade de Pal-
meira d’Oeste – SP, portador da Carteira de Iden-tidade RG. n.º 43.706.024-X, 
CPF. n.º 473.178.298-89, habilitado através do Concurso Público Municipal 
realizado na forma do Edital n.º 01/2019, datado de 31/01/2019 para o emprego 
de TRABALHADOR BRAÇAL, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, 
referência 01 do Quadro de Pessoal. 

                            Registre-se               e             Publique-se

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 02 de julho 
de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 212 de 02 de julho de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA a partir desta data 02/07/2.020, a Sr. JOAO VITOR NOGUEIRA 

ROCHA, brasi-leiro, solteiro, residente e domiciliado na RUA ANGELO SCAR-
PIM, nº 34 144, Conj. Hab. João José Dias na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, 
portador da Carteira de Identidade RG. n.º 50.951.302-5, CPF. n.º 466.405.388-
65, habilitado através do Concurso Público Municipal reali-zado na forma do 
Edital n.º 01/2019, datado de 31/01/2019 para o emprego de TRABALHA-DOR 
BRAÇAL, fazendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 01 do 
Quadro de Pessoal. 

 Registre-se               e             Publique-se
Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 02 de julho 

de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste - SP, em data supra.
Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento
____________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP
Portaria n.º 213 de 02 de julho de 2.020
Dispõe sobre nomeação de servidor concursado.
REINALDO SAVAZI, Prefeito Municipal de Palmeira d’Oeste Estado de São 

Paulo, no exercí-cio das atribuições que são conferidas por lei:
NOMEIA, a partir desta data 02/07/2.020, a Srª. ELOA ALVES DA SILVA, brasi-

leira, convi-vente, residente e domiciliada na Rua Vagner de Assis Pedrobon, nº 26 
163, Cdhu José Antonio Sparapani, na cidade de Palmeira d’Oeste – SP, portadora 
da Carteira de Identidade RG. n.º 19.243.278-3, CPF. n.º 078.625.788-13, habilitada 
através do Concurso Público Municipal reali-zado na forma do Edital n.º 01/2019, 
datado de 31/01/2019 para o emprego de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, fa-
zendo jus aos vencimentos mensais do cargo, referência 01 do Quadro de Pessoal. 

    Registre-se               e             Publique-se
 Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 02 de julho 

de 2.020.

Reinaldo Savazi
Prefeito Municipal
Registrada e Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Palmeira 

d’Oeste - SP, em data supra.

Luiz Carlos Felício 
Secretario Municipal de Administração e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE

Processo nº009 – 01/07/2020
Ref. Aposentadoria Especial
Interessado: WALDECIR FERRARI

Decisão        
 

WALDECIR FERRARI, já qualificado nos autos, pleiteou sua Aposen-
tadoria Especial, uma vez que o requerente apresentou todos os docu-
mentos comprobatórios da condição de segurado o que corroborou para 
a concessão do beneficio.

O processo está devidamente autuado com os documentos compro-
batórios e demais peças que demonstra a necessidade da concessão do 
beneficio Especial. 

É o relatório.
Decido. A Aposentadoria Especial é procedente visto que está devida-

mente comprovado pelos documentos constantes nos autos que o servi-
dor completou todos os requisitos necessários, fazendo jus ao benefício 
com proventos proporcionais , estando assim de acordo com o disposto 
na Lei Complementar Municipal nº. 05/2012.

 
Publique. Registre. Intime-se
           
Palmeira D’ Oeste, (SP), 01 de Julho de 2020.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
SUPERINTENDENTE   

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE


