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ATENÇÃO Palmeira D' Oeste
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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
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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

ILUMINAÇÃO DE DALAS
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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

BRASIL, POTÊNCIA AGRÍCOLA DO MUNDO
Itamar Borges
 Mais do que escapar aos refle-

xos arrasadores da pandemia de 
Covid-19 sobre a atividade eco-
nômica global, o agronegócio 
brasileiro consegue a proeza de 
avançar em meio a uma das pio-
res crises da humanidade. Com 
exceções pontuais, como a queda 
do consumo de etanol, a maioria 
dos indicadores apontam para o 
crescimento da produção e para 
a ampliação dos mercados.

 As notícias vão no mesmo sen-
tido. Uma delas é estudo apre-
sentado pela Confederação da 
Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA) de que acordo de livre 
comércio entre o Mercosul e o 
Canadá pode aumentar em US$ 
7,8 bilhões a receita das expor-
tações brasileiras de produtos 
agropecuários. Para se ter ideia 
do incremento, o comércio do 
setor com o Canadá registrou 
movimentação de US$ 628,7 
milhões em 2019.

 Mais do que valores, no en-
tanto, um acordo com o Canadá 
ajudará a abrir as portas de outros 
países para os produtos saídos 
do nosso campo e, por tabela, na 
ascensão do Brasil como maior 
potência agrícola do mundo.

 E podemos chegar ao honro-
so posto, de forma sustentável, 
mantendo de pé nossa principal 
floresta, ao contrário de nossos 
concorrentes diretos: os Estados 
Unidos e os países mais desen-

A melhor parte do nosso 
trabalho é perceber que está 
dando resultado! E graças 
a uma inquestionável par-
ceria com a prefeitura mu-
nicipal Dalas tem recebido 
muito mais atenção do que 
recebia antes!

Existe sim, muito a ser 
feito, mas já começou a 
mudar e muito!

Desta vez trago para 
uma antiga solicitação 
quanto a readequação da 
iluminação pública e mui-
tas famílias foram bene-
ficiadas!

Agradeço ao prefeito e 
principalmente a popula-
ção de Dalas que confiou e 
continua confiando no meu 
trabalho.

volvidos da União Europeia, que 
não contam com uma “Amazô-
nia”.

 Neste aspecto, a agricultura 
brasileira também oferece outro 
exemplo ao mundo, o biocom-
bustível à base de cana-de-açú-
car, uma opção de energia limpa, 
cada vez mais necessária para 
se contrapor aos combustíveis 
fósseis, minimizando a poluição 
global e as doenças respiratórias 
que dela decorrem, tão perigosas 
à saúde, como se comprovou en-
tre os contaminados com o novo 
coronavírus.

 Os investimentos em tecno-
logia na produção já fazem do 
Brasil hoje o maior produtor de 
cana do mundo. Para orgulho dos 
paulistas, 55% da produção na-
cional é no Estado. Só neste ano, 
São Paulo produzirá 14 bilhões 

de litros de biocombustível e 21,5 
milhões toneladas de açúcar (essa 
diversidade da produção foi fun-
damental, diga-se de passagem, 
para que o setor atravessasse a cri-
se atual, que afetou severamente 
o consumo de etanol).

 Além de divisas, a cana-de-
-açúcar “irriga nossa economia 
no interior”, expressão que pego 
emprestada do amigo Jacyr Costa 
Filho, diretor da Divisão Brasil do 
Grupo Tereos e membro do Co-
mitê Executivo global do grupo 
e presidente do Cosag – Conse-
lho Superior do Agronegócio da 
Fiesp –, executivo atuante e um 
dos principais representantes da 
classe. A produção de açúcar e 
etanol proporciona nada menos 
do que 850 mil empregos diretos 
e indiretos.

 Também merece destaque a tec-

nologia do setor, que permite o apro-
veitamento até do bagaço da cana 
– do qual é possível extrair energia 
e fazer também ração para o gado.

 O investimento em pesquisa 
e tecnologia, com participação 
decisiva da Embrapa, também 
permitiu que o Brasil se tornas-
se um dos principais produtores 
de grãos do planeta. Uma infor-
mação que resume a potência do 
setor é que nem a pandemia foi 
capaz de conter novo recorde de 
produção. A safra de 2019/2020 
deve chegar a cerca de 250 mi-
lhões de toneladas.

 Vale ressaltar, por fim, que 
em nenhum momento deste di-
fícil período que atravessamos a 
população sofreu com desabas-
tecimento de alimentos, o que 
teria tornado a crise ainda mais 
aguda. O fato é mais uma prova 
da capacidade e da eficiência que 
o Brasil alcançou e que, com cer-
teza, têm tudo para levar o País 
ao merecido posto de principal 
potência agrícola do planeta. 
Como parlamentar, não medimos 
esforços para a formulação e apoio 
de políticas públicas que encurtem 
o caminho para o produtor rural 
brasileiro subir ao topo do pódio o 
mais rápido possível.

 
*Itamar Borges é deputado es-

tadual e presidente da SP-Agro 
(Frente Parlamentar do Agrone-
gócio Paulista da Assembleia Le-
gislativa do Estado de São Paulo)
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ARTIGO

Padre Eduardo Lima, Administrador da Paróquia Santo Expedito, de Fernandópolis

O tema é clássico e atemporal: 
o passado é de extrema importân-
cia e a melhor forma para a com-
preensão do momento presente 
e o planejamento para o futuro. 
Com a ciência cada vez mais 
especializada e um mundo com 
comunicação mais difundida e rá-
pida, a história é uma ferramenta 
poderosa para que nossa Diocese 
e toda sua comunidade tenham 
melhor entendimento de si próprias 
no hoje. E assim, compreendendo 
as tendências e os ciclos dos acon-
tecimentos, obter novas perspecti-
vas ou apontar soluções diferentes. 
Neste Jubileu de 60 anos, o resgate 
da história diocesana, interpretada 
a partir dos desafios do presente e 
identificando os modelos da Igre-
ja que vivemos, vislumbrará a 
Igreja que pretendemos para o 
futuro.

A Diocese de Jales está cele-
brando o seu Jubileu de Diaman-
te – 60 anos. Criada pelo Papa 
João XXIII e instalada no dia 12 
de dezembro de 1959, a Diocese 
comemora 60 anos de vida, 60 
anos de evangelização, 60 anos 
de comunhão e participação.

A década de 60 foi um período 

de grandes transformações, contes-
tação e reforma cultural. Contudo, 
mudanças no comportamento além 
da participação popular frente às 
questões sociais e políticas, carac-
terizaram-se como principais.

A criação da Diocese de Jales 
coincide com o anúncio do Con-
cílio Ecumênico Vaticano II e a 
caminhada desta porção do povo 
de Deus segue crescendo sob as 
mudanças revolucionárias defini-
das pelos documentos conciliares 
e pelas suas adaptações à América 
Latina, consolidadas na Conferên-
cia de Medellín (1968).

Neste relevante momento, a 
Igreja passou a considerar a reali-
dade social e econômica local das 
paróquias e dioceses como ponto 
de partida para a elaboração de seus 
planos de pastoral. Deste modo, as 
mudanças sociais e econômicas 
passaram a condicionar as práticas 
pastorais. 

A região de Jales também pas-
sou, nas décadas de 1950 e 1960, 
por um processo de urbanização em 
consequência da crise da agricul-
tura. A mecanização e aumento do 
uso de fertilizantes e agrotóxicos, 
criaram um novo modelo para a la-

voura, que privilegiou a oligarquia 
rural e dificultou a vida no campo 
para o pequeno agricultor. Simul-
taneamente, o governo brasileiro, 
investe no desenvolvimento in-
dustrial. A nova diocese, advinda 
do catolicismo tradicional habitu-
ado com relações sociais rurais, se 
defrontou com as transformações 
urbanas dos costumes e dos con-
sequentes problemas sociais e se 
concilia à nova realidade.

A agricultura tradicional de base 
familiar, com diversidade agrícola, 
pequenos sítios na maioria proprie-
dade de descendentes de italianos, 
portugueses e japoneses e de mi-
grantes nordestinos, que labuta-
vam na cultura do café, inspirava 
cuidados para com o homem do 
campo. Dentre as questões que en-
tão chamavam a atenção do epis-
copado brasileiro, destacava-se 
a mobilização para a fixação do 
trabalhador rural no campo. Neste 
contexto, a diocese de Jales, atra-
vés da atuação do seu primeiro 
Bispo Dom Arthur Horsthuis, 
incentivador das pastorais e de 
modo especial do Padre José Jan-
sen, promoveu a conscientização 
da resistência pela terra e a for-

mação da Pastoral Rural. 
Aproveitando-se do processo 

de popularização do rádio, que 
fez dele quase que uma presença 
obrigatória nos lares brasileiros, 
uma espécie de utensílio indis-
pensável, a Diocese se adapta 
ao tempo e inaugura a Rádio As-
sunção de Jales. Através deste 
veículo de comunicação, conse-
guiu alcançar o povo do campo. O 
programa “Amanhã é Domingo” 
obteve grande audiência de públi-
co, especialmente aquele das co-
munidades rurais, contemplando 
seu objetivo de evangelização. 

A relação de respeito à religio-
sidade popular marcou a Diocese 
de Jales, incentivada pelo Pe. José 
Jansen, que acompanhava de uma 
comunidade a outra as Folias de 
Reis. 

Por conseguinte, a Diocese de 
Jales viabilizou, como ponto de 
partida para a vivência da fé e da 
ação pastoral, o conhecimento 
da realidade social e econômica 
concreta de cada Paróquia, comu-
nidade, enfim do Povo de Deus 
que a compõe e a possibilidades 
de como Igreja, exercer sua mis-
são no mundo. 

JUBILEU DA DIOCESE DE JALES: 
“CRESCENDO EM DIREÇÃO A CRISTO”

O passado não volta. Importantes são a continuidade e o perfeito conhecimento de sua história.    Lina Bo Bardi

 É um avanço a liberdade para 
os pais escolherem se seus filhos 
voltam (ou não) às aulas presen-
ciais, em preparação no Conselho 
Municipal de Educação de São 
Paulo e prevista para valer tam-
bém no Conselho Estadual, que 
normatiza as escolas de todos os 
645 municípios paulistas. Os pais 
e responsáveis não devem ser coa-
gidos a mandar suas crianças para 
a escola se temem pela saúde delas 
na pandemia ainda não resolvida. 
Também não devem ser penali-
zados como negligentes se as 
mantiverem em casa ou, no 
lado oposto, as expuserem a 
riscos. Todos, no entanto, têm 
de manter os estudos, mes-
mo que à distância, como o 
ocorrido nos últimos meses. 
Vários Estados e o Distrito 
Federal estão anunciando a 
volta às aulas e fatalmente 
passarão pelo mesmo proces-
so. Enfrentarão problemas 
se obrigarem a qualquer das 
alternativas, exigindo ou não 
a presença dos alunos em sala 
de aula.

Aos pais caberá, à sombra 
de sua realidade, decidir o que 
será melhor para suas crian-
ças. Muitos precisam voltar 
ao trabalho e não têm com 
quem deixá-las. Outros têm a 
possibilidade de trabalhar em 
home-office. Cada caso é um 
caso e a solução exigirá cria-
tividade e compreensão das 

MANDAR (OU NÃO) AS CRIANÇAS 
PARA A ESCOLA. EIS A QUESTÃO...

variáveis. A solução já ocorre 
na Austrália e Alemanha, onde 
o coronavírus chegou antes 
de no Brasil. Também poderá 
ocorrer nos Estados Unidos. 
É um momento de emergência 
em que todas as possibilidades 
deverão ser consideradas e 
sopesadas.

Nesta altura, quando o mal 
já atingiu elevadas proporções 
e tende a recuar, já se verifi-
cam os estragos econômicos. 
Fala-se na perda de 10 milhões 
de empregos formais, fim de 
milhares de rendas informais 
e fechamento de milhares de 
empresas que não tiveram las-
tro para continuar estabeleci-
das. Tudo tem de ser mitigado 
para evitar a explosão social 

decorrente. Só o futuro será 
capaz de dizer se as medidas 
de isolamento até agora adota-
das foram (ou não) adequadas. 
É com base nisso que os seus 
executores serão avaliados. 
A primeira avaliação será nas 
eleições de prefeito, em no-
vembro, quando muitos dos 
atuais governantes municipais 
serão candidatos à reeleição.

A infeliz e desumana po-
litização da pandemia levou 
governos e governantes a 
despender, em desavenças, 
preciosas forças que deve-
riam ter empregadas no com-
bate ao mal. Temos hoje, no Brasil, 
ao redor de 1000 mortes diárias 
atribuídas ao coronavírus e suas 
consequências. Esse número leva 

a inúmeras especulações e previ-
sões catastróficas. Mas ninguém 
fala que, antes da Covid 19, já 
morriam anonimamente, todos 
os dias, 3,4 mil brasileiros, por 
diferentes causas. A curiosida-
de é saber quantos dos que hoje 
morrem e são catalogados como 
vítimas da pandemia teriam mor-
rido mesmo sem a infecção pelo 
vírus, em razão de suas doenças 
preexistentes, muitas delas fatais. 
O conhecimento dessa variável 
poderia mudar muita coisa, se é 
que isso pode interessar aos que 
fazem questão de surfar na onda 
dos isolamentos, lock-downs e, 
até, das compras superfaturadas...

 
Tenente Dirceu 

Cardoso Gonçalves



EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMENTO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 042/2019.

PREGÃO PRESENCIAL  Nº 021/2019.

CONTRATO Nº 002/2020

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

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para fornecimento de com-

bustíveis: Óleo diesel, Óleo diesel S-10, Gasolina e Etanol,, à Frota Municipal 

durante o exercício de 2020, com abastecimento diário.

CONTRATADA: RODRIGO H. SCAPIN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob. 

nº 10.303.577/0001-26 com sede à  Rua Brasil, nº 44-20, centro na cidade de 

Palmeira d’ Oeste – SP. CEP 15.720-000 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A cláusula II – DO VALOR, passa a vigorar com pre-

ço reajustado conforme realinhamento de preço, exemplificado por pesquisas 

de preço e notas fiscais em anexo, para o fornecimento de Óleo Diesel onde o 

preço era de R$ 2,99 e passa para R$ 3,19, aumento de 6,70% e Óleo Diesel 

S-10 onde o preço era de R$ 3,09 e passa para R$ 3,24, aumento de 4,87% a 

vigorar a partir da data da assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 31 de Julho de 2020.

VIGÊNCIA: 31/12/2020.

____________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº018/2020

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2020

CONTRATO Nº 034/2020

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

CONTRATADA: TERRA VERDI-SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA, com sede 

a Rua Luiz Tarocco, nº 361, Sal 3, residencial Terra Verdi, CEP 15.600-000 no 

município de Fernandópolis/SP, CNPJ nº 18.630.803/0001-95.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de serviços 

médicos consistente em clínico geral no ESF Jardim Pioneiros, com uma carga 

horária de 08 horas diárias e 40 horas semanais, com atendimento domiciliares, 

por 12(doze) meses, no município de Palmeira d’ Oeste.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 185.880,00(cento e oitenta e cinco mil 

oitocentos e oitenta reais). 

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 23 de Julho de 2020.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

____________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO DE LICITAÇÃO: 020/2020.

PREGÃO PRESENCIAL: 008/2020.

CONTRATO Nº 035/2020

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

CONTRATADA: ANA PAULA DUARTE FERRAZ 21356229824, com sede Rua 

Arlindo Guilherme da Fonseca, nº 77, - Jardim do Bosque – Jales – SP., inscrita 

no CNPJ nº 25.680.431/0001-77.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

para digitalização e indexação de aproximadas 120.000 (cento e vinte mil) 

folhas de documentos de vários setores e departamentos da municipalidade 

durante os anos de janeiro de 2019 à dezembro de 2020, onde ficará arma-

zenados em meio físico e virtual (nuvens), o armazenamento dos documentos 

ficará a disposição para pesquisa e consulta.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 25.500,00(vinte e cinco mil e qui-

nhentos reais).

VIGÊNCIA: 05 (cinco) meses.

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2020.

____________________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

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 interessados possa, que, examinado a pre-

sente licitação, Pregão nº 008/2020, e, considerando o PARECER da Equipe 

de Apoio designada para realizar os procedimentos licitatórios do Pregão desta 

Prefeitura, bem como todo o processo, verificou que o mesmo esta em confor-

midade 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 sa-

tisfatória a proposta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço 

compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesses econômicos 

desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma: ANA PAULA 

DUARTE FERRAZ 21356229824, com sede Rua Arlindo Guilherme da Fonseca, 

nº 77, - Jardim do Bosque – Jales – SP., inscrita no CNPJ nº 25.680.431/0001-

77., para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

digitalização e indexação de aproximadas 120.000 (cento e vinte mil) folhas 

de documentos de vários setores e departamentos da municipalidade durante 

os anos de janeiro de 2019 à dezembro de 2020, onde ficará armazenados 

em meio físico e virtual (nuvens), o armazenamento dos documentos ficará a 

disposição para pesquisa e consulta, com valor total estimado em R$ 25.500,00 

(vinte e cinco mil e quinhentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 27 de Julho 

de 2020.

REINALDO SAVAZI

-Prefeito Municipal-

____________________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

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 interessados possa, que, examinado a pre-

sente licitação, Pregão nº 008/2020, e, considerando o PARECER da Equipe 

de Apoio designada para realizar os procedimentos licitatórios do Pregão desta 

Prefeitura, bem como todo o processo, verificou que o mesmo esta em confor-

midade 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 sa-

tisfatória a proposta apresentada e classificadas em primeiro lugar, com preço 

compatível com edital, o que satisfaz plenamente os interesses econômicos 

desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma: ANA PAULA 

DUARTE FERRAZ 21356229824, com sede Rua Arlindo Guilherme da Fonseca, 

nº 77, - Jardim do Bosque – Jales – SP., inscrita no CNPJ nº 25.680.431/0001-

77., para contratação de empresa especializada na prestação de serviços para 

digitalização e indexação de aproximadas 120.000 (cento e vinte mil) folhas 

de documentos de vários setores e departamentos da municipalidade durante 

os anos de janeiro de 2019 à dezembro de 2020, onde ficará armazenados 

em meio físico e virtual (nuvens), o armazenamento dos documentos ficará a 

disposição para pesquisa e consulta, com valor total estimado em R$ 25.500,00 

(vinte e cinco mil e quinhentos reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 27 de Julho 

de 2020.

REINALDO SAVAZI

-Prefeito Municipal-

____________________________________________________________

Tomada de Preços nº 004/2020 

 Processo nº 018/2020

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 interessados possa, que, examinado a 

presente licitação, Tomada de Preço nº 004/2020, e, considerando o PA-

RECER da Comissão Permanente de Licitação designada para realizar 

os procedimentos licitatórios desta Prefeitura, bem como todo o processo, 

verificou que a mesma esta em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com 

suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem 

irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a 

presente licitação nos termos do art. 43 inciso VI da mencionada Lei nº 

8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória a proposta apresentada 

e classificada em primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que 

satisfaz plenamente os interesses econômicos desta Prefeitura Municipal, 

ADJUDICO como adjudicado a firma: TERRA VERDI-SERVIÇOS MÉDI-

COS S/S LTDA, com sede a Rua Luiz Tarocco, nº 361, Sal 3, residencial 

Terra Verdi, CEP 15.600-000 no município de Fernandópolis/SP, CNPJ 

nº 18.630.803/0001-95. Para Contratação de empresa especializada na 

Prestação de serviços médicos consistente em clínico geral no ESF Jardim 

Pioneiros, com uma carga horária de 08 horas diárias e 40 horas semanais, 

com atendimento domiciliares, por 12(doze) meses, no município de Pal-

meira d’ Oeste. No valor total estimado de R$ 185.880,00(cento e oitenta e 

cinco mil oitocentos e oitenta reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 23 de Julho 

de 2020.

REINALDO SAVAZI

Prefeito Municipal

____________________________________________________________

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Processo nº 017/2020

Tomada de Preço 003/2020

A Comissão de Licitação decidiu por habilitar todos os licitantes do referido 

certame.

Ficando designado o próximo dia 05 de Agosto de 2020 às 14:45 hs para 

abertura dos envelopes propostas.                                                

Palmeira d’Oeste, 28 de julho de 2020.

Comissão: Amanda Gabriela Guimarães Thomaz Dias / Antonio Rodrigues 

De Almeida /Renan Biudes Maziero

Portaria: 036 de 09/01/2020.
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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: 0000909-42.2015.8.26.0414

Classe – Assunto: Usucapião - Usucapião Especial (Constitucional)

Requerente: ARLINDO CORDEIRO RAMOS

Justiça Gratuita

Vara ÚnicaVara Única
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0000909-42.2015.8.26.0414 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 a(o) Espólio de Alcides do Amaral Mendonça e de Anna Odette de Siqueira, 
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que ARLINDO CORDEIRO RAMOS, brasileiro, viúvo, aposentado, RG.8.588.567-8, 
CPF.214.126.004-30, residente na Rua Pará, 1143, São Francisco/SP, ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando Objeto da Ação, "um imóvel de formato retangular, situado na cidade de 
São Francisco/SP, medindo 10 metros de frente e igual dimensão na linha dos fundos, por 16 
metros ditos da frente aos fundos(lados), perfazendo uma área superficial de 160 metros 
quadrados de terras, confrontando-se pela frente com o lado ímpar da Rua Pará do lado  direito de 
quem dessa rua olha para o imóvel, confronta-se com a parte do lote 06 de propriedade de  
Wesley Cshisthian do Nascimento, do lado esquerdo, confronta-se com a parte do lote 01 de 
propriedade de José Ferreira dos Santos, e finalmente pelos fundos, confronta-se com o lote 02 de 
propriedade de Renato Ramos Seni. Contendo como benfeitoria um sobrado de alvenaria de 
tijolos coberta com telhas romanas, com 136 metros quadrados de área construída, contendo, três 
quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, alpendre com garagem e um depósito, distando 
30 metros da esquina mais próxima formada pela Rua Pará e Rua Rio Grande do Norte, 
devidamente emplacado pela Prefeitura Municipal de São Francisco, sob o número 1143 e 
cadastro nº 000578-03, alegando posse mansa e pacífica 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 
09 de junho de 2016.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, 
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Câmara Municipal de São Francisco 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
 
 

Extratos de Contratos 
 

 
 
CONTRATO: 006/2020 
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO  

CONTRATADO: ANA PAULA DUARTE FERRAZ 21356222982 

OBJETO: Prestação de serviços de digitalização, armazenamento físico e virtual 
de todos documentos, tais como empenhos, livros contábeis, atas, portarias, 
resoluções, contratos, licitações, etc; do exercício de 2020 da Câmara Municipal 
de São Francisco.  
ORIGEM: DISPENSA DE LICITAÇÃO – ART.24, II, DA LEI 8.666/933 
VALOR GLOBAL: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) 
VIGÊNCIA: 15/07/2020 à 31/12/200  
DATA DE ASSINATURA: 15.07.2020 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JUL/2019 A JUN/2020

CAMARA MUNIC. DE SAO FRANCISCO

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL

JUL/2019 AGO/2019 SET/2019 OUT/2019 NOV/2019 DEZ/2019 JAN/2020 FEV/2020 MAR/2020 ABR/2020 MAI/2020 JUN/2020

TOTAL

PROCESSADOS

DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)
LIQUIDADAS

(últimos 12
meses)

(a)

INSCRITAS EM

PAGAR NÃO
RESTOS A 

(b)

34.498,36 34.573,10 35.242,72 34.286,75 39.877,66 38.528,11 35.806,95 35.806,94 35.783,67 39.100,08 35.713,93 436.038,29 0,0036.820,02DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)
34.498,36 34.573,10 35.242,72 34.286,75 39.877,66 38.528,11 35.806,95 35.806,94 35.783,67 39.100,08 35.713,93 436.038,29 0,0036.820,02    Pessoal Ativo
28.487,12 28.548,38 29.476,50 28.520,53 32.635,86 32.508,18 29.787,02 29.787,02 29.763,77 32.670,65 29.694,00 362.697,60 0,0030.818,57        Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis
6.011,24 6.024,72 5.766,22 5.766,22 7.241,80 6.019,93 6.019,93 6.019,92 6.019,90 6.429,43 6.019,93 73.340,69 0,006.001,45        Obrigações Patronais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Benefícios Previdênciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Pessoal Inativo e Pensionistas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Aposentadorias, Reserva e Reformas
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Pensões
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00        Outros Benefícios Previdenciários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art. 18 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00    Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

34.498,36 34.573,10 35.242,72 34.286,75 39.877,66 38.528,11 35.806,95 35.806,94 35.783,67 39.100,08 35.713,93 436.038,29 0,0036.820,02DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL VALOR % SOBRE RCL

11.071.818,55RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)
0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)
0,00(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)

11.071.818,55RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)
436.038,29 3,94DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)
664.309,11 6,00LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)
631.093,65 5,70LIMITE PRUDENCIAL (X) =  (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)
597.878,20 5,40LIMITE DE ALERTA (XI) =  (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. 
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
 a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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O Governo do Estado de 
SP entregou nesta segun-
da-feira,  27 de julho,  um 
ônibus a cidade de Apare-
cidad’Oeste, o veículo será 
utilizado para o transporte 
escolar no município, aten-
dendo um pedido do prefei-
to Maercio, com apoio do 
deputado Itamar Borges. 

 O deputado I tamar  Bor-
ge s  que  t em a  educação 
c o m o  u m a  d e  s u a s  b a n -
de i ras  des tacou  a  impor-
t ânc i a  de s sa  conqu i s t a , 
e  a  a tuação  do  Gove rno 
do  Es tado  de  São  Pau lo , 
pr inc ipa lmente  nes te  mo-
men to ,  onde  a  r e tomada 
e  os  cu idados  devem se r 
r e f o r ç a d o s .  “ O s  ô n i b u s 
g a r a n t e m  q u a l i d a d e  e 
s e g u r a n ç a  n o  t r a n s p o r-
te  dos  a lunos .  O governo 
t em t r aba lhado  pa ra  que 
a  r e tomada  se j a  f e i t a  da 
melhor  manei ra .  Parabéns 
ao  Governo  do  Es tado ,  ao 
sec re t á r io  da  Educação , 
Ross ie l i  Soares ,  e  a  toda 

Deputado Itamar Borges apoia conquista 
de ônibus escolar a Aparecida d’Oeste

Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26 
Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681-8000 – CEP 15773-000 

e-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br 

EXTRATO DE CONTRATO – 002/2020 
 
 

Contrato nº 002/2020 
Processo Licitatório nº 002/2020 

Dispensa nº 002/2020 

Objeto 

Contratação de Empresa para prestação de serviço técnico especializado de 
assessoria, consultoria quanto à formalização dos requerimentos de compensação 
previdenciária entre os regimes previdenciários, bem como, treinamento de 
operacionalização do sistema de Compensação Previdenciária entre o Regime 
Próprio e Regime o Regime Geral de Previdência Social. 

Contratante INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA 
Contratada NOVA - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RPPS 

Vigência 31/07/2020 a 30/07/2021 
Valor Global R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) 

Assinatura 31 de julho de 2020 
 
 

Nova Canaã Paulista/SP, 31 de julho de 2020. 
 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
ROSELI DE ANGELI MIRANDA 

Diretora Presidente 

Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CNPJ (MF) 04.762.957/0001-26 
Rua Oito nº. 650 – Centro – Fones/Fax: (17) 3681-8000 – CEP 15773-000 

e-mail: iprem@novacanaapaulista.sp.gov.br 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
 

Contrato nº 002/2020 

Processo Licitatório nº 002/2020 
Dispensa nº 002/2020 

Objeto 

Contratação de Empresa para prestação de serviço técnico especializado de 
assessoria, consultoria quanto à formalização dos requerimentos de compensação 
previdenciária entre os regimes previdenciários, bem como, treinamento de 
operacionalização do sistema de Compensação Previdenciária entre o Regime 
Próprio e Regime o Regime Geral de Previdência Social. 

 
ROSELI DE ANGELI MIRANDA, Diretora Presidente do Instituto de 

Previdência Municipal de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas, HOMOLOGA E ADJUDICA: 
 

O Processo em epígrafe, a favor da empresa NOVA - ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM RPPS, CNPJ: 35.755.766/0001-60, com sede no município de São Jose do 
Rio Pardo/SP, perfazendo o valor total de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), cuja 
proposta apresentada foi considerada válida pelo critério de aceitabilidade, sendo a mais vantajosa 
para o Instituto de Previdência Municipal, tudo de conformidade com os elementos contidos no 
presente processo. 

 
Prossiga-se nos demais atos. 

 
 
 

Nova Canaã Paulista/SP, 31 de julho de 2020. 
 
 
 
 

ROSELI DE ANGELI MIRANDA 
Diretora Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

popu lação  pe la  conqu i s -
t a” ,  d i s se  o  pa r l amen ta r 
ao  a f i rmar  t ambém a  im-
por tância  da  padronização 
dos  ve ícu los .

São  ônibus  do  t ipo  rura l 
e sco la r,  com capac idade 

máxima de  59  (c inquenta 
e  nove)  passage i ros  sen-
t a d o s ,  m a i s  o  c o n d u t o r, 
e q u i p a d o s  p a r a  a t e n d e r 
o s  e s tudan t e s  com de f i -
c i ê n c i a  o u  m o b i l i d a d e 
reduz ida . 
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à  ELEIÇÕES 2020

TSE faz campanha contra a desinformação: “Se for fake news, não transmita”
A Corte Eleitoral também mantém uma página específica na internet com diversos conteúdos sobre o tema

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) estreará uma nova campa-
nha de combate à desinformação 
com a mensagem “Se for fake 
news, não transmita”. O obje-
tivo é abordar a disseminação 
de notícias falsas no dia a dia da 
sociedade, com ênfase no impac-
to negativo desse fenômeno nos 
processos democrático e eleitoral 
brasileiros, bem como na vida dos 
cidadãos.

Para dar amplitude à mensa-
gem, o TSE contará com a divul-
gação do biólogo Atila Iamarino, 
youtuber e divulgador científico 
que tem atuado contra notícias 
falsas durante a pandemia do 
coronavírus (causador da Co-
vid-19).

O especialista participou da se-
gunda live da série “Diálogos De-
mocráticos” e, na conversa com o 
presidente do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, mencionou o 
quão nociva pode ser uma notícia 
falsa. “Agora, durante a pande-
mia da Covid-19, foi divulgada, 
no Irã, uma informação falsa de 
que o consumo de metanol evita-
ria a doença. Mais de mil pessoas 

iniciativa conta com a parceria 
de 49 instituições – entre parti-
dos políticos, entidades públicas 
e privadas, associações de im-
prensa, plataformas de mídias 
sociais, serviços de mensagens 
e agências de checagem – que se 
comprometeram a trabalhar com 
a Justiça Eleitoral para minimizar 
os efeitos negativos provocados 
pela desinformação no processo 
eleitoral brasileiro.

A Corte Eleitoral também man-
tém uma página específica na in-
ternet com diversos conteúdos 
sobre o tema. No site Desinfor-
mação, é possível encontrar es-
clarecimentos sobre informações 
falsas divulgadas durante as Elei-
ções Gerais de 2018 envolvendo a 
Justiça Eleitoral, a urna eletrônica 
e o voto. O cidadão também tem 
acesso a uma série de vídeos ex-
plicativos produzidos pelo Núcleo 
de Rádio e TV da Assessoria de 
Comunicação do Tribunal.

A campanha “Se for fake news, 
não transmita” será veiculada no 
rádio, na televisão, na internet e 
em todas as redes sociais do TSE, 
em data a ser definida.

morreram no país pelo consumo 
de metanol”, exemplificou.

O combate à desinformação é 
um dos compromissos da gestão 
do ministro Barroso, que enfatiza 
o papel da Justiça Eleitoral em 
assegurar a democracia brasileira 

e a preocupação da Corte com 
campanhas de desinformação, de 
difamação e de ódio na internet. 
Para o ministro, “as mídias so-
ciais, as plataformas de internet, 
os veículos de imprensa e a pró-
pria sociedade são os principais 

atores no enfrentamento da desin-
formação”, uma vez que, segundo 
sua avaliação, a Justiça Eleitoral 
tem um papel importante, porém 
residual, no enfrentamento das 
fake news, pois o Judiciário não 
tem nenhuma intenção de se tornar 

censor da liberdade de expressão 
das pessoas.

Voltado ao processo eleitoral 
deste ano, o TSE mantém, desde 
agosto de 2019, o Programa de 
Enfrentamento à Desinformação 
com Foco nas Eleições 2020. A 

à  DROGAS

Três pessoas são presas em operação contra o tráfico em Jales
Três pessoas foram presas na manhã 

desta terça-feira, 28, na Operação Nas-
cantur Liberi, feita pela Polícia Civil de 
Jales. A ação tem objetivo o cumprimen-
to de seis mandados de busca domiciliar 
expedidos pela Justiça Estadual.

De acordo com a polícia, cinco pes-
soas eram os alvos da operação, que 
apura o envolvimento com o tráfico 
de drogas, e tiveram suas residências 
vasculhadas pelos policiais. Além disso, 
um bar também foi alvo das buscas.

Das três pessoas que foram presas, 
dois foram por tráfico de drogas, já que 
foram encontradas nas casas deles dro-
gas e dinheiro. O terceiro foi autuado 
por posse irregular de arma de fogo de 
uso permitido, porém pagou fiança e foi 
colocado em liberdade. Objetos foram apreendidos na operação da polícia de Jales

à  VIABILIZAÇÃO

SP arrecada R$ 96 milhões de empresas para dobrar produção de vacina contra o coronavírus
O Governador João Doria 

anunciou nesta quarta-feira (29) 
a arrecadação de R$ 96 milhões 
em doações privadas para a cons-
trução de uma fábrica para produ-
ção exclusiva da vacina contra o 
coronavírus. A meta é alcançar R$ 
130 milhões para dobrar a atual 
capacidade do Instituto Butantan, 
que é de 120 milhões de doses por 
ano contra o agente da COVID-19.

"O trabalho de pesquisadores 
brasileiros, coordenado pelo Ins-
tituto Butantan, se tornou uma 
esperança não apenas para São 
Paulo, mas também para o Brasil 
e, vale acrescentar, igualmente os 
países latino-americanos", disse 
o Governador. Doria também re-
forçou o agradecimento aos doa-
dores que já viabilizaram 74% da 
meta estimada para a nova fábrica. 

Governo do Estado coordena campanha de arrecadação com meta de R$ 130 milhões para nova fábrica do Instituto Butantan

à  ELABORAÇÃO

Governo do Estado aprova retomada de esportes sem contato físico direto
Modalidades como vôlei, tênis e hipismo poderão ser disputadas em regiões na fase amarela do Plano SP

Em podcast publicado pelo 
Governo do Estado de São Paulo, 
o Secretário de Esportes, Aildo 
Ferreira, anunciou boas notícias 
para a retomada dos esportes em 
decorrência da pandemia da Co-
vid-19. De acordo com determina-
ção do Centro de Contingência do 

coronavírus, todas as modalidades 
esportivas sem contato físico direto 
(vôlei, tênis, hipismo, natação, 
entre outras) poderão ser realizadas 
(treinamentos e competições) em 
regiões que estejam na fase ama-
rela do Plano São Paulo. 

Já o basquete, em decorrência 

de um protocolo apresentado pelo 
Novo Basquete Brasil (NBB), tam-
bém poderá realizar treinamentos 
em cidades na fase amarela. Todas 
as atividades com autorização 
para retorno de treinamentos e/
ou competições deverão ocorrer 
sem a presença de público.  

Modalidades com contato di-
reto como artes marciais, han-
debol, rugby e outros precisam 
contar com protocolo especí-
fico aprovado pelo Centro de 
Contingência do Governo do 
Estado, visando aprovações de 
medidas específicas de testa-

gem, distanciamento social e 
higienização.

"A Secretaria de Esportes tem 
se reunido constantemente com 
federações e instituições espor-
tivas no intuito de intermediar a 
elaboração de protocolos, intera-
gindo diariamente com o Centro 

de Contingência. Com foco total 
na saúde e na preservação da vida, 
temos trabalhado diariamente para 
essa retomada gradual", disse o 
secretário Aildo Ferreira, salien-
tando a integração total com as 
atualizações semanais do Plano 
São Paulo. 

vida pela Sinovac e o Butantan é o 
responsável por essa fase, é quem 
financia e controla o estudo", disse 
o Diretor do Instituto Butantan, 
Dimas Covas. A testagem coor-
denada pelo Butantan envolve 9 
mil profissionais de saúde que se 
apresentaram como voluntários 
a 12 centros de pesquisa médica 
e científica de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul, Paraná e Distrito Federal. A 
conclusão é estimada para o final 
de outubro ou início de novembro. 
Caso a última etapa de testes com-
prove a eficácia da vacina, o acordo 
entre Sinovac e Butantan prevê a 
transferência de tecnologia para 
produção do imunizante no Brasil. 
Assim, o Governo de São Paulo 
iniciou uma campanha de doações 
para construir a nova fábrica do 

Butantan em um prazo estimado 
de 10 meses. O objetivo é garantir 
a posição do Brasil como produtor 
e distribuidor da vacina na América 
do Sul tão logo a testagem indi-
que o sucesso da imunização em 
humanos. Nesta quarta, o Comitê 
Empresarial Econômico coorde-
nado pelo Governo de São Paulo 
confirmou três novas doações no 
valor total de R$ 16 milhões para 
erguer a nova fábrica.

A campanha vai prosseguir até 
o final de agosto para que os R$ 
34 milhões restantes sejam arre-
cadados com apoio de empresas e 
grupos filantrópicos privados. As 
doações serão transferidas integral-
mente à Fundação Butantan e veri-
ficadas por empresas de consultoria 
de atuação global para reforçar a 
transparência da iniciativa.

"Nosso muito obrigado pelo gesto 
e pela atitude."

A potencial vacina desenvolvida 

pela farmacêutica chinesa Sinovac 
está em etapa final de testes clínicos 
no Brasil por meio de parceria com 

o Governo de São Paulo. "O Butan-
tan participa do desenvolvimento 
da vacina. A vacina foi desenvol-


