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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 ES 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
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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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 ��3=HŜ i�~���H��3$̂ �~-����̂ ~-�~���.-�/̂ Hi-
0124504�67�84927:54�6;17<>7
?151�67�84927:54�6;17<>7
@454�AB:04
5CD�E@�FG�BIJGKLMIN�OPQRN�TN�0GUVMI�W�078�RXQYZWZZZN�?IUG[�\RQ]�
_̀XRWR_RQN�8DaKGbMD�6;IGcVGW<8�W�7WKDba[�dDaKGbMDFIGcVGeVfcdTfCcTLM
ghjkjlh�mn�̂onpmlqnpoh�rh�/stulvhw�mrx�yz{|}qlp��xy�{}}qlp

�~3�̂ i�~��3S���~3$.-

8MI�GccI�6b�bVDa�U�[ y}}}�����z�z}y����z��}�y�
0aDccG���4ccCUVI[ 3ponjml��h����	onur�n�
	jronur
5G�CGMGUVG[ �htnjoh�-ul�nljr�mhx��rpohx
:UVGMFbVDUFI�\8DccbJI][�hjn�mn�-ul�nljr�mhx��rpohx

8MbIMbFDFG�:FIcI
�CcVb�D��MDVCbVD

�~3�̂ i�/̂ �̂ �
-Sg�
3��S�-�~�����
�3�-�����/�~3~-�S-��̂H�-��~��
3S���~3$.-�~���-����~��-i3��3�̂ �~-���̂ S�-������H��3~-�/-��
�-=���-�-i3��3�̂ �~-���̂ S�-����/�-
���-�S�y}}}�����z�z}y����z��}�y��

1\4]�22T��Cb�\D]�FG�6bMGbVI�FD�@DMD�AUb�DN�FI�?IMI�FG�8DaKGbMD�6;1GcVGN�7cVDFI�FG�<�I�8DCaIN�
6M\D]T�54?479�<491241�19:@7:54N�UD��IMKD�FD�9GbN�GV�T

�~3�̂ i�/̂ �̂ �
-Sg�
3��S�-�~�����
�3�-�����/�~3~-�S-�� Ĥ�-��~��
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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

  ONDA DE CALOR

Marinópolis registra maior temperatura dos últimos 22 anos
Cidades da região noroeste 

paulista registraram tempera-
turas acima de 40ºC e bateram 
recordes nesta terça-feira (29).

Ilha Solteira, por exemplo, 
marcou às 14h23 a temperatura 
de 42,2ºC, sendo a maior dos 
últimos 29 anos, segundo infor-
mou a Universidade Estadual 
Paulista - Unesp. A última vez 
que a havia registrado 40ºC foi 
em janeiro de 1995.

Em Marinópolis, os termô-
metros registraram 42,9ºC. A 
temperatura também foi a mais 
alta desde 1998, de acordo com 
a Universidade.

Itapura registrou nesta ter-
ça-feira 41,7ºC, a maior dos 
últimos 10 anos. Jales e Vo-
tuporanga também bateram a 
marca de 41ºC.

Já Rio Preto marcou 39,9ºC, 
de acordo com a Companhia 
Ambiental do Estado de São 
Paulo, a Cetesb. Até terça-feira 
(29), a cidade tinha registrado 
a maior temperatura em 2014, 
quanto marcou 39,1°C.

Clima
 A onda de calor que atingiu 

o Brasil no fim de semana deve 
continuar pelos próximos dias. 
Algumas regiões podem atingir 
ou se aproximar dos 44ºC.

Previsão do tempo 
De acordo com o site Clima-

tempo, pancadas de chuva po-
dem dar as caras praticamente 

apenas na metade do mês de 
outubro. No dia 13, a previsão 
para Jales é que haja sol e au-

mento de nuvens de manhã. A 
tão sonhada chuva, com 90% 
de probabilidade chegará no 

período da tarde e prosseguirá 
durante à noite, porém continua-
rá quente. Mínima: 26ºC, máxima 

40ºC.
O calor assustou os moradores da região durante a semana

  ENSINO SUPERIOR 

FEF lança Vestibular 2021 com provas on-line
No dia 01 de outubro, inicia-

ram as provas on-line para o 
vestibular 2021 da Fundação 
Educacional de Fernandópo-
lis/FEF. Devido a pandemia 
do novo coronavírus e para 
garantir a segurança e saúde 
de todos os vestibulandos e 
colaboradores da instituição, 
a Fundação optou em aplicar 
sua prova atráves do site fef.
br/vestibular, com inscrições 
totalmente gratuitas. 

Em meio à nova realidade 
que estamos vivenciando, as 
provas serão aplicadas pelo 
sistema da FEF automatica-
mente quando o candidato 
realizar sua inscrição. O ves-
tibulando deverá preencher 
toda a ficha de inscrição com 
suas informações e elaborar 
a redação on-line que terá 2 
horas de duração. 

A FEF oferece aos candida-
tos mais de quarenta opções 
de cursos, todos aptos à reali-
dade do mercado de trabalho. 
Além dos cursos de gradua-
ção, as Faculdades Integradas 
de Fernandópolis disponibili-
zam cursos técnicos e de pós 
graduação.

Apresentando excelência na 
prestação de serviços dentro 
e fora da sala de aula, a FEF 
forma profissionais capazes 
de responder às demandas do 
mundo globalizado. E para 
melhor atender seus alunos, 

a instituição localiza-se em 
uma área de mais de 70 mil 
metros quadrados, com salas 
de aulas climatizadas, labora-
tórios, biblioteca, estaciona-
mento, cantina e as Clínicas 
Integradas para atendimento 
à população em diversas áreas 
de saúde.

Para primeira graduação, a 
Fundação disponibiliza bol-
sas de estudo de até 50% em 
todos os cursos de graduação, 
durante toda a formação do es-
tudante. Para mais informações 
e/ou dúvidas, entre em contato 

pelos telefones (17) 3465-0000, 
WhatsApp (17) 98184-0110 ou 
pelo site fef.br/vestibular. 

Cursos de Graduação
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Educação Física – Licenciatura 
Educação Física – Bacharel
Enfermagem
Engenharia Ambiental e Sa-

nitária
Engenharia Civil
Engenharia de Produção

Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
História
Jornalismo
Letras – Português e Inglês
Matemática
Nutrição
Pedagogia
Psicologia
Química
Serviço Social
Sistema de Informação
Tecnologia em Estética e Cos-

mética

A Fundação Educacional de Fernandópolis irá disponibilizar bolsas de estudo de até 50% durante todo o curso
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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

ARTIGO

TEMPO DE AFLIÇÕES, ORAÇÕES E ELEIÇÕES 
Vitor Inácio Fernandes da Silva, Assessor de Comunicação da Diocese de Jales e

Jornalista das Rádios Assunção e Regional FM

Este tempo é muito signifi cati-
vo para o povo brasileiro. Vive-
mos afl ições, mas nos movemos 
com orações, tendo pela frente 
eleições. Neste outubro, nossas 
novenas, terços e missas se as-
sociam as festividades de Nossa 
Senhora Aparecida, sinônimo 
de fé. Desde março deste ano, 
muitas comemorações do nosso 
calendário já foram alteradas. 
Vivenciamos a espirituali-
dade da Semana Santa di-
reto de nossas casas. Pais e 
mães foram homenageados 
à distância. Online, vivemos 
momentos que marcam nossa 
história.

Já se passaram 303 anos 
do encontro da imagem de 
Nossa Senhora, pelos três 
pescadores que, angustiados, 
sem nada pescar, testemu-
nharam o primeiro milagre, 
uma pesca farta e o início 
da maior expressão de fé de 
nosso povo. A escravidão e a 
monarquia eram traços mar-
cantes deste país, que ainda 
buscava sua identidade polí-
tica, civil e de fé.

"Aparecida conquistou o 

Brasil antes mesmo de exis-
tir em nosso país um hino 
(1822) ou uma bandeira na-
cional (1889). A santinha, 
encontrada por três pescado-
res no Rio Paraíba do Sul em 
1717, foi o primeiro símbo-
lo realmente brasileiro e de 
alcance nacional", afirma o 
jornalista Rodrigo Alvarez. 
Atualmente, o maior Santu-
ário Mariano do mundo, com 
celebrações exclusivamente 
transmitidas pelos meios de 
comunicação por causa da 
pandemia, ensaia um retorno 
aos visitantes, com medidas 
de proteção.

Um dos locais que mais 
chama a atenção do públi-
co no Santuário é a sala dos 
milagres e promessas. Em 
breve, encontraremos neste 
local, máscaras e jalecos, 
símbolos de nossos profis-
sionais da saúde, que se de-
dicam à luta pela preservação 
da vida, bem como fotos de 
famílias com histórias de 
superação deste momento 
doloroso. 

A pandemia do Corona-

vírus se estende e deixa um 
rastro de tristeza nas famí-
lias que perdem seus entes 
queridos. A contaminação 
segue com força para fazer 
novas vítimas, inclusive nas 
pequenas cidades, preocu-
pando as autoridades de saú-
de. Enquanto aguardamos a 
superação das irresponsabili-
dades que dão força ao vírus, 
o mundo vive a expectativa 
de uma vacinação em massa, 
em busca de segurança e es-
tabilidade. 

O povo confia à sua padro-
eira essa e muitas outras afli-
ções, tais como as queimadas 
históricas destruindo nossos 
biomas, a taxa de desempre-
go no Brasil que atingiu um 
recorde de 13,8% no trimes-
tre de julho, com mais de 13 
milhões de desempregados, 
segundo a Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
(PNAD), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Em três meses, 
foram encerrados mais de 
sete milhões de postos de 
trabalho.

Neste cenário, o Brasil deu 
a largada para às eleições 
municipais. Serão mais de 
500 mil pessoas concorren-
do para o exercício de uma 
função pública.  Os eleito-
res que irão comparecer às 
urnas devem estar atentos 
às aflições de nosso tempo, 
entendendo os principais 
desafios de cada município. 
Somente com consciência 
cidadã e participação ativa 
poderemos eleger pessoas 
capacitadas para adminis-
trarem o bem público com 
responsabilidade.

O Brasil que poderá sair 
das urnas renovado, começa 
em cada pessoa e em cada fa-
mília que acende neste mês 
uma vela de esperança, con-
fiando na proteção da padro-
eira: “Nossa Senhora me dê a 
mão, cuida do meu coração, 
da minha vida, do meu des-
tino, do meu caminho, cuida 
de mim”. Portanto, que não 
falte aos eleitores neste mesmo 
compromisso para fazer as mu-
danças que nosso país necessita.

Jales, 1º de outubro de 2020.

  CURIOSIDADE

Cinco dicas para transformar sua casa sem prejudicar o meio ambiente
Você sente bem-estar em 

contato com a natureza e ao 
ar livre? Saiba que não pre-
cisa se mudar para o campo 
para ampliar a conexão com 
o Sol e o verde. Com Design 
Biofílico, é possível ter um 
espaço agradável para tra-
balhar, estudar e conviver 
mesmo estando na cidade.

“Com a vida cada vez mais 
urbana, interna e tecnológi-
ca, as pessoas se distancia-
ram da natureza. Resgatar 
este contato é uma questão 
urgente. Quando falamos em 
Design Biofílico, é essa re-
conexão e o cuidado com os 
recursos naturais. Uma casa 
sustentável, por exemplo, 
reduz desperdício de água 
e energia e está em sintonia 
com a natureza para melhor 
viver hoje e no futuro”, ex-
plica o engenheiro agrônomo 
João Manuel Feijó, da Eco-
telhado.

Segundo ele, pequenas 
hortas, telhados verdes com 
captação de água da chuva, 
paredes verdes em fachadas, 
cisterna para drenagem ur-
bana, vegetação para pets em 
varandas são outras estratégias 

Telhado verde

do Design Biofílico.
Feijó lista 5 dicas para trans-

formar a sua casa de forma 
consciente e sem prejudicar o 
meio ambiente:

reutilização criativa, é um 
processo de transformação de 
restos de materiais. Resto de 
madeira pode ser usado para fa-
zer prateleiras, os tubos e canos 
podem servir de suporte para 
plantas e os pedaços de azulejo 

podem decorar uma estante.
Telhados verdes
Um dos grandes benefícios 

é a captação de água de chuva 
que pode ser usada na jardina-
gem e outros fins não potáveis, 
a economia com telhas e é a 
solução ideal para garantir o 
conforto térmico e redução do 
consumo de energia. Um terra-
ço pode ser transformado num 
espaço verde de convivência.

BRISE VEGETAL
A brise é um sistema modu-

lar composto por containers no 
qual as plantas – geralmente 
trepadeiras – são conduzidas 
por cabos de aço inoxidáveis 
presos por fixadores do mesmo 
material. O método contempla 
a fertilização e irrigação au-
tomatizadas. .  Pode ser usada 
na fachada e em sacadas para 
melhorar a vista.
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J. C. MINGATI & 
MINGATI LTDA.

Defensivos, Fertilizantes e 
Produtos Agropecuários em Geral

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

 INFORMAÇÃOINFORMAÇÃO

Usina Ouroeste é novamente condenada por descumprir cota de aprendizagem
A 11ª Câmara do Tribunal Re-

gional do Trabalho da 15ª Região 
(TRT-15) manteve a condenação 
da Usina Ouroeste – Açúcar e 
Álcool Ltda. ao cumprimento 
da cota de aprendizagem pre-
vista em lei (art. 429 da CLT e 
Decreto n. 9.579/2018). A sen-
tença, proferida em outubro de 
2019 pela Vara do Trabalho de 
Fernandópolis e mantida pelo 
Tribunal, determinava a con-
tratação imediata pela empresa 
de 20 aprendizes e, no prazo 
máximo de 120 dias, a contra-
tação de “todos os aprendizes 
necessários ao cumprimento 
da cota mínima de aprendi-
zagem, observando-se a esti-
mativa de 35 aprendizes”, sob 
pena de multa de R$ 10 mil por 
mês, acrescida de R$ 1 mil por 
mês e por aprendiz que deixar 
de ser contratado para atingi-
mento da cota legal mínima. A 
ação é do Ministério Público 
do Trabalho (MPT).

 A ação civil pública foi ajui-
zada em julho de 2019 pelo 
procurador Luciano Zan-
chettin Michelon, do MPT 
em São José do Rio Preto, a 
partir de um inquérito civil 
instaurado após uma audiên-
cia pública realizada em con-
junto com o Juizado Especial 
da Infância e Adolescência 
da Justiça do Trabalho em 
Fernandópolis, para tratar 

do tema da aprendizagem. O 
MPT investigou a conduta da 
Ouroeste e de outras empre-
sas da região pelo descum-
primento da cota legal de 
contratação de aprendizes. 

O relator do acórdão, de-
sembargador João Batista 
Martins Cesar, ressaltou 
que a empresa teve a opor-
tunidade de contratação de 
aprendizes, mediante a apre-
sentação de um cronograma, 
mas que se manteve “recal-
citrante” em cumprir. A de-
cisão de segunda instância 
reafirmou os fundamentos 
da sentença quanto à base 

TRT-15 manteve determinação de contratar em 120 dias; ação foi movida pelo MPT após inquérito que apontou descumprimento da lei de cotas

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

de cálculo do quantitativo 
de aprendizes, para que fos-
sem "incluídas na base de 
cálculo todas as funções que 
demandem formação profis-
sional, independentemente 
de serem proibidas para me-
nores de dezoito anos". Nes-
ses casos, a empresa pode 
contratar aprendizes entre 
18 e 24 anos; contratar ado-
lescentes e inscrevê-los em 
cursos do Sistema Nacional 

de Aprendizagem (SENAI, 
SENAC,SENAR, SENAT 
ou SECOOP) nos quais são 
ministradas tanto as aulas te-
óricas quanto as práticas, em 
ambientes simulados; ou as-
sinar termo de compromisso 
para o cumprimento da cota 
em entidade concedente da 
experiência prática do apren-
diz, as denominadas "cotas 
sociais de aprendizagem", 
priorizando a contratação de 

adolescentes em situação de 
vulnerabilidade.

O colegiado concluiu que a em-
presa “preferiu discutir a lei em vez 
de aplicá-la”, e diante da alegação 
de que “tentara sem sucesso encon-
trar interessados”, referindo-se ao 
fato de ter feito a divulgação de um 

processo seletivo (apenas após o 
ajuizamento da ação civil pública), 
o colegiado afi rmou que a atitude 
da empresa revela que “jamais teve 
a pretensão de cumprir espontane-
amente a lei”.

 Cabe recurso ao Tribunal Su-
perior do Trabalho (TST). 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OB-

JETIVA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
AQUISIÇÃO DE ANALISADORES PARA SEREM UTILIZADOS 
NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2020
PROCESSO n° 028/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 20/10/2020
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE SETEMBRO DE 2020.

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

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2020

MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE 
OBJETIVA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PARA USO DA MUNICIPALIDADE. CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2020
PROCESSO n° 035/2020
DATA DA REALIZAÇÃO: 16/10/2020
HORÁRIO: a partir das 09h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 02 DE OUTUBRO DE 2020.

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

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2020

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 Dispensa de Licitação nº 010/2020, e, 
considerando a justificativa de Dispensa e o PARECER JURÍ-
DICO, bem como todo o processo, verificou que a mesma esta 
em conformidade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
Perfeitamente em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou 
nulidade a se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente 
dispensa nos termos do art. 43 inciso VI, da mencionada Lei nº 
8.666/93. Nesses termos, considerando satisfatória o orçamento 
apresentado e classificado em primeiro lugar, com preço com-
patível com mercado, o que satisfaz plenamente os interesse 
econômico desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudi-
cado a firma; CIRURGICA LEMED LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
Nº 37.760.282/000135, com sede a Rua Antonio Pinheiro, nº 
417, Jardim Galante, na cidade de Cedral/SP – CEP 15.895-000, 
Contratação de empresa especializada na aquisição de Materiais 
e Epis para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Valor total 
estimado R$17.485.00 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e 
cinco centavos).

REGISTRE-SE           PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
02 de Outubro de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 047/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: CIRURGICA LEMED LTDA - ME, inscrita no 
CNPJ Nº 37.760.282/000135, com sede a Rua Antonio Pinheiro, 
nº 417, Jardim Galante, na cidade de Cedral/SP – CEP 15.895-
000.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição 
de Materiais e Epis para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

  
VALOR: R$17.485.00 (dezessete mil quatrocentos e oitenta e 

cinco centavos).

ASSINATURA: 02 de Outubro de 2.020.

VIGÊNCIA: 90 dias.

Processo Licitatório nº 033/2020
Dispensa nº 010/2020.

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2020

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, exami-
nado a presente Dispensa de Licitação nº 009/2020, e, conside-
rando a justificativa de Dispensa e o PARECER JURÍDICO, bem 
como todo o processo, verificou que a mesma esta em conformi-
dade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações. Perfeitamente 
em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulidade a 
se corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente dispensa 
nos termos do art. 43 inciso VI, da mencionada Lei nº 8.666/93. 
Nesses termos, considerando satisfatória o orçamento apresen-
tado e classificado em primeiro lugar, com preço compatível com 
mercado, o que satisfaz plenamente os interesse econômico 
desta Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; 
CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ Nº 
03.608.026/0001-05, com sede a Rua Fritz Jacobs, nº 1063, Boa 
Vista, na cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP 15.025-500, 
Contratação de empresa especializada na aquisição de Materiais 
e Epis para uso da Secretaria Municipal de Saúde. Valor total 
estimado R$17.504.80 (dezessete mil quinhentos e quatro reais 
e oitenta centavos).

REGISTRE-SE          PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
01 de Outubro de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 046/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: CIRURGICA RIOPRETANA LTDA - EPP, 
inscrita no CNPJ Nº 03.608.026/0001-05, com sede a Rua Fritz 
Jacobs, nº 1063, Boa Vista, na cidade de São José do Rio Preto/
SP – CEP 15.025-500.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição 
de Materiais e Epis para uso da Secretaria Municipal de Saúde.

  
VALOR: R$17.504.80 (dezessete mil quinhentos e quatro reais 

e oitenta centavos).

ASSINATURA: 01 de Outubro de 2.020.

VIGÊNCIA: 90 dias.

Processo Licitatório nº 032/2020
Dispensa nº 009/2020.

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO 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, exami-
nado a presente Dispensa de Licitação nº 008/2020, e, conside-
rando a justificativa de Dispensa e o PARECER JURÍDICO, bem 
como todo o processo, verificou que a mesma esta em conformi-
dade com a Lei nº 8.666/93, com suas alterações. Perfeitamente 
em ordem, todo o processo, sem irregularidade ou nulidade a se 
corrigir ou sanar. Assim, HOMOLOGO a presente dispensa nos 
termos do art. 43 inciso VI, da mencionada Lei nº 8.666/93. Nes-
ses termos, considerando satisfatória o orçamento apresentado 
e classificado em primeiro lugar, com preço compatível com mer-
cado, o que satisfaz plenamente os interesse econômico desta 
Prefeitura Municipal, ADJUDICO como adjudicado a firma; CALE-
JON & CALEJON LTDA - ME, com sede na Rua Bahia, nº 2951 
- Bairro Patrimônio Novo - Votuporanga - SP  - CEP: 15.500-005, 
inscrita no CNPJ sob o nº 07.205.546/0001-28, para Contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de suporte 
técnico e aluguel de software. Valor total estimado R$10.560,00 
(dez mil quinhentos e sessenta reais).

REGISTRE-SE                               PUBLIQUE-SE                     
CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Paulo, 
30 Setembro de 2020.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-
_________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 041/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
D’ OESTE/SP

CONTRATADO: CALEJON & CALEJON LTDA - ME, com 
sede na Rua Bahia, nº 2951 - Bairro Patrimônio Novo - Votu-

poranga - SP  - CEP: 15.500-005, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.205.546/0001-28.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de suporte técnico e aluguel de software.

  
VALOR- R$10.560,00 (dez mil quinhentos e sessentas reais).

ASSINATURA: 03 de Setembro de 2.020.

VIGÊNCIA: 12 meses.

MODALIDADE: Dispensa nº 008/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO nº 030/2020.

 Palmeira d’ Oeste/SP, 30 de Setembro de 2.020.

REINALDO SAVAZI
PREFEITO MUNICIPAL
_________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA D`O-
ESTE - SP

TORNA PÚBLICA A INTENÇÃO DE
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, EM
CARÁTER EMERGENCIAL, DE

PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM POR TEMPO 
DETERMINADO, com vistas à ampliação imediata da cobertura 
assistencial à população, em decorrência da pandemia provocada 
pelo COVID-19.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA D`O-
ESTE - SP, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas 
pela legislação em vigor, e conforme autorização contida no Pa-
recer Jurídico do dia 01/10/2020 com base no Decreto Municipal 
023, de 29/04/2020 art. 2º., faz saber que está aberto para envio 
de currículos para contratação de profissional para a categoria 
de Técnico de Enfermagem, por tempo determinado, para aten-
dimento de necessidade temporária de excepcional interesse 
público para estruturação imediata da Equipe do Pronto Socorro 
Municipal de Palmeira d`Oeste de forma a atuar de maneira céle-
re no enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
do COVID-19.

Devido ao caráter emergencial, a contratação do profissional 
poderá se dar imediatamente após análise de currículos enviados 
ao email saudepalmeira@hotmail.com  até data oportuna (3 dias 
úteis após publicação).

O REQUISITO DE TEMPO DE EXPERIÊNCIA DO CANDI-
DATO NA ÁREA DE ATUAÇÃO E NA FUNÇÃO (REQUISITOS 
OBRIGATÓRIOS), SERÁO UTILIZADOS COMO CRITÉRIO DE 
PRIORIDADE PARA O PROVIMENTO DA VAGA. 

Não serão aceitos currículos de profissionais a partir de 60 
anos de idade ou que apresentem condições de saúde incluídas 
no grupo de risco aumentado diante da incidência do COVID-19, 
conforme definição do Ministério da Saúde.

VAGA:

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

Área de atuação:  Vagas C/H semanal Salário
    
 Pronto Socorro Municipal        Urgência e Emergência  

02 40 horas  R$ 1.128,39
    
    
Requisitos obrigatórios:   

• Nível técnico na área de atuação que concorre e registro 
no órgão fiscalizador da profissão (COREN) – dentro da validade.

• Mínimo de experiência de 1 ano atuando como técnico de 
enfermagem  em Urgência e Emergência.

 A não comprovação da experiência declarada no currículo 
implicará automaticamente na inabilitação do candidato para 
contratação.

Nos casos em que os candidatos tiverem o mesmo tempo de 
experiência, será utilizado como critério de desempate o que tiver 
a idade mais elevada, até o limite de 60 anos.

Em caso de Acumulação de Cargos, Empregos ou Funções 
Públicas, a contratação está condicionada à formal comprova-
ção legal de Acumulação, bem como a compatibilidade da carga 
horária de trabalho;

A comprovação de Acumulação legal de cargos, empregos ou 
funções públicas é de inteira responsabilidade do candidato, não 
se responsabilizando a Prefeitura de Palmeira d`Oeste por qual-
quer conduta ilegal por parte dos candidatos;

Os candidatos que no momento da convocação para contra-
tação não apresentarem o documento original referente à habi-
litação exigida, para ingresso no cargo de acordo com a área de 
atuação pretendida, estará automaticamente eliminado.

Os Requisitos de tempo de experiência na área de atuação e 
no exercício da função serão utilizados, respectivamente, como 
critério de desempate para o provimento da vaga.

Além da documentação exigida, os candidatos deverão apre-
sentar os documentos complementares à formalização dos res-
pectivos contratos de trabalho por tempo determinado.

Palmeira d`Oeste-SP, 05 de outubro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE-SP


