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Com uma extensão territorial 
de mais de 8,5 milhões de km², a 
maior entre as nações da América 
do Sul, além da maior biodiversi-
dade, o Brasil já é o país que mais 
tem registrado focos de fogo no 
continente em 2018. De acordo 
com o Programa Queimadas, do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), até 15 de 
agosto, foram 36.780 focos em 
todo o País. E a incidência vem 
aumentando nos últimos meses, 
por conta do ar seco e da falta de 
chuvas em várias partes do País, 
algo típico nesta época do ano.

Com isso, flora, fauna e solo, 
especialmente das áreas protegi-
das, as Unidades de Conservação 
(UCs), são comprometidos em 
diversos níveis. Entenda:

Vegetação
As espécies que formam a flora 

são, de maneira geral, as mais 
prejudicas pelas queimadas. Ao 
contrário dos animais, que, em 
sua maioria, podem fugir dos 
locais atingidos, e do solo, 
mais resistente ao fogo, a ve-
getação sofre de forma mais 
direta os efeitos da propagação 
das chamas.

Entre os biomas brasileiros, 
o Cerrado e a Amazônia são os 
que mais sentem os impactos 
das queimadas. Apesar de ocu-
par cerca de 24% do território 
brasileiro – muito menos do 
que a Amazônia, que repre-
senta mais de 49% das terras 
nacionais –, o Cerrado teve 
22.813 km² afetados pelas cha-
mas neste ano, quase metade 
da área total atingida em todo 
o País. Segundo o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), 
o bioma tem mais de 11 mil 
espécies de plantas nativas 
catalogadas.

Para Angela Garda, da Co-
ordenação de Prevenção e 
Combate a Incêndios (COIN), 
do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversi-
dade (ICMBio), a fácil pro-
pagação do fogo no Cerrado 
é explicada por dois fatores: 
a vegetação, formada por 
grandes extensões contínuas 
de gramíneas, o que favorece 
a expansão das chamas; e o 
clima, caracterizado pela bai-
xíssima umidade.

O Cerrado é o bioma com 
a maior área queimada neste 
ano. Mas, em número de focos 
de fogo, o ranking é liderado 

Entenda os prejuízos causados 
pelo fogo na fauna e na flora das 

Unidades de Conservação
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e Pantanal (368, ou 1%).
Fauna

Muitas espécies animais, es-
pecialmente os mamíferos, con-
seguem perceber, pelo olfato, a 
chegada das chamas com mais 
rapidez e migrar para regiões 
onde o fogo ainda não se alas-
trou. Apesar disso, dependendo 
da intensidade, as queimadas 
podem mudar de forma intensa 
a vida animal de um determinado 
local. Se o incêndio atingir áreas 
extensas ou durar longos perío-
dos, comprometerá o abrigo e a 
alimentação.

Além disso, as chamas podem 
causar a morte de animais de mo-
bilidade mais limitada, além de 
comprometer a saúde pela inalação 
de gás carbônico. “Existem alguns 
[mamíferos] de comportamento 
mais lento, como o tamanduá, o 
bicho-preguiça e os filhotes. Com 
as aves, às vezes o ovo, o ninho, 
está no caminho do fogo. Esses 
são os grupos mais sensíveis a se-
rem prejudicados pelo incêndio”, 
ressalta Angela Garda.

Na Amazônia, estão mais de 
1/3 das espécies que vivem no 
planeta. O Cerrado também apre-
senta uma grande riqueza, com 
quase 200 espécies de mamíferos, 
1,2 mil de peixes, 180 de répteis, 
mais de 830 de aves, entre outros, 
segundo o MMA.

SOlO
Por ser um bom isolante térmi-

co, o solo é menos prejudicado 
do que fauna e flora com a ação 
destrutiva do fogo. Apesar dis-
so, ele também é danificado com 
as queimadas. A camada fértil 
do solo tem, em sua formação, 
muitas bactérias e micro-orga-
nismos, que têm uma taxa alta 
de crescimento, o que acelera a 
recuperação. Mas, solos menos 
férteis, como os típicos do Cer-
rado, tendem a levar mais tempo 
para se regenerar após a incidên-
cia de fogo. O tipo de solo mais 
sensível às queimadas no Brasil 
é a turfa, encontrada no Amapá e 
em regiões inundadas de vereda. 
“A turfa é uma camada de maté-
ria orgânica que tem mais de um 
metro de altura, leva séculos para 
ser formada e pode ser queimada 
a nível zero em um único incên-
dio”, alerta a bióloga do ICMbio

Fonte: Governo do Brasil, com 
informações do ICMBio, do Mi-
nistério do Meio Ambiente, do 
INPE e do Ibama.

pela Amazônia, o maior bioma 
do País, responsável por 2,5 
mil espécies de árvores (um 
terço da madeira tropical do 
mundo) e 30 mil espécies de 
plantas (dentre as 100 mil da 
América do Sul). Até 15 de 
agosto, foram 14.881 focos 
de foco no bioma, ou 40,5% 
do total registrado no Bra-
sil. Segundo Angela Garda, 

do ICMBio, os altos índices 
amazônicos têm relação com 
a ação humana, com o desma-
tamento.

Além da Amazônia e do 
Cerrado, os demais biomas 
brasileiros apresentam os se-
guintes números de focos de 
fogo: Mata Atlântica (4.928, 
ou 13,4%), Caatinga (1.813, 
ou 4,9%), Pampa (489, ou 1,3%) 
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NOVO ENSINO MÉDIO: UMA BREVE REFLEXÃO

Este ensaio não se propõe 
a esgotar o assunto nem se 
aprofundar em todos os tópi-
cos polêmicos da discussão 
sobre o “novo ensino médio”. 
O interesse aqui é fomentar a 
reflexão sobre um tema que nos 
é tão caro, enquanto cidadãos 
brasileiros, responsáveis pelo 
desenvolvimento de nosso país.

A reforma, um conjunto de 
novas diretrizes para o ensino 
médio, implementada via Me-
dida Provisória – instrumento 
legislativo herdado da dita-
dura militar, sancionada pelo 
presidente Michel Temer no 
dia 16 de fevereiro de 2017, já 
nasce submetida a muitas crí-
ticas. Não ocorreu um debate 
envolvendo os atores sociais 
desse processo, desconsideram 
a opinião dos estudantes e suas 
entidades representativas, dos 
professores, que mais do que 
qualquer um, sabem o que se 
passa nas salas de aula Brasil 
adentro, ou a contribuição de 
pesquisadores que debatem a 
necessidade de mudanças no 
ensino médio como uma forma 
de enfrentar a evasão escolar 
e construir uma educação que 
dialogue com a realidade dos 

alunos.
Há uma generalizada desin-

formação sobre a reforma do 
Ensino Médio, que passará a 
ser aplicada a partir de 2021.  
Brevemente, trata-se da fle-
xibilização do conteúdo que 
será ensinado aos alunos, que 
muda a distribuição das 13 
disciplinas tradicionais para 
5 itinerários formativos, dá 
novo peso ao ensino técnico 
e incentiva a ampliação de 
escolas de tempo integral. A 
justificativa é que os jovens 
deixem a escola com maior 
aptidão para o mundo do tra-
balho, porém não há consenso 
entre os especialistas. 

Não se cria uma flexibilida-
de no Ensino Médio apresen-
tando aos alunos, aos 16 anos 
de idade, cinco possibilidades: 
matemática, linguagens, ci-
ências da natureza, ciências 
humanas e ensino técnico pro-
fissionalizante de nível médio. 
Educadores questionam se há 
maturidade do aluno para re-
alizar essa escolha.

Alguns pontos importantes 
para contribuir com esta re-
flexão:

As disciplinas obrigatórias 

- apenas se mostram obrigató-
rias como componentes curri-
culares, a língua portuguesa e 
a matemática.

A carga horária deve ser am-
pliada progressivamente das 
atuais 800 para 1,4 mil horas 
anuais. Como escolas sucate-
adas, professores mal pagos, 
desestimulados, alunos desin-
teressados, um tal aumento 
de horas de permanência do 
aluno na escola iria ajuda-
-lo ou contribuir com o seu 
aprendizado? Fazer com que 
o aluno permaneça na escola 
por sete horas, exige que esta 
tenha uma mínima estrutura 
para recebe-lo, um bom refei-
tório com uma boa alimenta-
ção, quadras poliesportivas, 
salas com laboratórios para 
os cursos técnicos, entre ou-
tras coisas. Quem vai arcar 
com esta despesa? Como estas 
mudanças serão planejadas, 
projetadas e implementadas? 
Não há estimativa de quanto 
os Estados gastariam com a 
ampliação dos turnos para in-
tegral e segundo associações, 
a adoção do turno integral ele-
varia mensalidades nas escolas 
particulares. 

Os professores e os pro-
fissionais de notório saber: 
profissionais com “notório 
saber”, reconhecidos pelo sis-
tema de ensino, possam dar 
aulas exclusivamente para 
cursos de formação técnica 
e profissional, desde que os 
cursos estejam ligados às áreas 
de atuação deles.

O conteúdo atual dessa re-
forma além de não apresentar 
melhorias para os problemas 
já existentes aumentará ainda 
mais as desigualdades e dimi-
nuirão as possibilidades dos 
estudantes brasileiros, princi-
palmente os de escola pública, 
engrandecendo a dicotomia na 
educação de ricos e pobres.

A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida.
Sêneca

Pe. Eduardo Lima

A doção de certificação fitos-
sanitária (E-phyto) de produtos 
vegetais de forma eletrônica para 
o comércio internacional foi de-
fendida por representantes de 20 
países da América latina reunidos 
nesta semana, em Natal, durante o 
Workshop Regional da Conven-
ção Internacional para a Proteção 
dos Vegetais (CIPV).

A convenção (CIPV) é um or-
ganismo multilateral que trata da 
proteção de plantas e derivados, 
com o objetivo de favorecer e 
estimular o comércio seguro dos 
produtos de origem vegetal em 
relação a pragas e doenças.

De acordo com Marcus Co-
elho, diretor do Departamento 
de Sanidade Vegetal (DSV) do 
Ministério da Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento (Mapa), 
as normas discutidas no evento 
visam subsidiar a posição em 
bloco das Organizações Nacio-
nais Fitossanitárias dos Países 
da América latina, na próxima 
reunião do Comitê de Medidas 
Fitossanitárias da CIPV, a se re-
alizar em março do próximo ano, 
em Roma.

Entre as normas de maior im-
pacto no comércio internacional 
estão as relacionadas ao reco-
nhecimento do status de áreas 
livres de pragas. Foi lembrado o 
reconhecimento da implantação 
e manutenção da Área livre de 
Mosca das Frutas no Rio Grande 

Certificação eletrônica de produtos 
vegetais é defendida por países da AL
Natal sediou durante esta semana workshop da CVIP, organismo multilateral que trata da proteção de plantas e derivados

do Norte e no Ceará os reflexos 
sobre as exportações brasileiras 
de frutas.

“Ao participar ativamente da 
construção dessas regras, pode-
mos buscar comum acordo, de tal 
forma a evitar que elas se trans-
formem para nós em barreiras 
comerciais. Como importador, o 
Brasil também busca se proteger 

de pragas e doenças provenien-
tes de outros países”, explicou o 
diretor.

O fato de o país sediar o even-
to, observou, “demonstra com-
promisso com a CIPV e com  a 
promoção do comércio seguro 
dos produtos vegetais e seus de-
rivados”.

Além de representantes dos 

países latino-americanos, par-
ticiparam autoridades de orga-
nizações regionais de proteção  
fitossanitária,  da Comunidade 
Andina (CAN), Organização 
Internacional Regional de Sani-
dade Agropecuária (OIRSA) e 
o  Comitê de Sanidade Vegetal 
do Cone Sul (Cosave), além de 
IICA e FAO.
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

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

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

TERMO ADITIVO DE CONTRATO – REALINHAMENTO DE PREÇO III
 
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2018.
CONTRATO Nº 004/2018

          Pelo presente Aditivo de Contrato que entre si celebram de um 
lado, a Prefeitura do Município de Palmeira d`Oeste - SP., pessoa jurídica 
de direito público, com sede à Av. Francisco Felix de Mendonça, nº 4955, 
inscrita no CNPJ sob nº 46.609.731/0001-30, neste ato representado 
pelo Prefeito Municipal o Sr. José Cesar Montanari, denominada CON-
TRATANTE e, de outro lado, a empresa Rodrigo H. Scapin & Cia Ltda., 
localizada à Rua Brasil, nº 44-20, nesta cidade de Palmeira d`Oeste - SP, 
inscrita no CNPJ sob nº 10.303.577/0001-26, neste ato representada 
pelo Sr. Rodrigo Hernane Scapin de R.G. 29.586.455, sócio proprietário, 
brasileiro, casado, denominada CONTRATADA, tem entre si ajustado 
o reajuste do preço de fornecimento de combustível do Contrato nº. 
004/2018, de acordo com a cláusula XIII, do referido contrato firmado 
entre as partes, em 15 de Março de 2018 e, em razão do qual resolvem 
retificar a cláusula II – DO VALOR, como segue:   

CLÁUSULA PRIMEIRA – A cláusula II – DO VALOR, passa a vigorar 
com preço reajustado conforme reajuste de preço, exemplificado por 
pesquisas de preço e notas fiscais em anexo, para o fornecimento de 
Óleo Diesel onde o preço passa para R$ 3,55, e Óleo Diesel S-10 preço 
passa para R$ 3,67 a vigorar a partir da data da assinatura deste aditivo 
de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam inalteradas todas as demais cláusulas 
constantes do contrato firmado.

Palmeira d`Oeste, SP., 31 de Agosto de 2018.

Prefeitura Municipal de Palmeira d`Oeste
José Cesar Montanari
-Prefeito Municipal-
Contratante

Rodrigo H. Scapin & Cia Ltda.
Rodrigo Hernane Scapin
Contratada
         
TESTEMUNHAS:

_______________________________________________________

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2018
MINUTA DE EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) QUE OBJETIVA 

A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A, DE SIMPLES 
REMOÇÃO 0KM, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO 
POSTERIOR E DEMAIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EXIGIDOS 
PELO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO, CONFORME TERMO DE 
COMPROMISSO Nº 353520171219132308.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL n° 020/2018
PROCESSO n° 034/2018
DATA DA REALIZAÇÃO: 19/09/2018
HORÁRIO: a partir das 14h00m
LOCAL: Sala do Setor de Licitações - Paço Municipal

PALMEIRA D’OESTE-SP, 30 DE AGOSTO DE 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’ OESTE
JOSÉ CESAR MONTANARI
PREFEITO MUNICIPAL
_______________________________________________________

EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
Realinhamento de Preço

LICITAÇÃO Nº 007/2018
PREGÃO Nº 004/2018
CONTRATO Nº 009/2018

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

CONTRATADA: MERCEARIA VIEIRA LTDA – EPP, C.N.P.J. nº 
58.293.838/0001-09 estabelecida à Rua Nova York, nº 1231, Jd. Brasil – 
CEP 15.700-000 – Jales – SP.

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de gêneros 
alimentícios e gás, destinados a merenda escolar, com fornecimento 
parcelado durante o decorrer do exercício de 2018.

VALOR : ITENS 04 (arroz agulhinha tipo 1) onde o preço contratado era 
de R$ 1,94 KG passando para R$ 2,47 KG, e referente ao ITEM 26 (ma-
carrão parafuso 500gr) onde o preço contratado era de R$ 1,70 PCT pas-
sando para R$ 2,09 PCT, conforme notas fiscais e pesquisa de preço em 
anexo a vigorar a partir da data da assinatura deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 30 de 
Agosto de 2018.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2018.

Prefeitura Municipal de Palmeira D’Oeste
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

ASSEMBLEIA SOBRE AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA PELO PROGRAMA “MINHA 

CASA - MINHA VIDA 1.5”  

Pelo presente edital a Associação dos Servidores Públicos da Noroeste Paulista - 
ASPUNOPA, com sede na Rua 21 de Abril nº 422 - Sala 2, Centro, em Suzanápolis/SP – 
CEP: 15.380-00, convida toda a população, funcionários públicos e do comércio em 
geral de Palmeira d’Oeste, com renda mensal entre 01 e 03 salários mínimos, para 
um misto de palestra e assembléia institucional, onde serão dadas orientações aos 
interessados em se inscreverem no programa social “Minha Casa Minha Vida 1.5”, 
para a aquisição de uma casa própria e outros assuntos de interesse da categoria.  

A palestra será realizada dia 04/09/2018, às 18:30 horas, no Centro Cultural 
“Antonio Carlos Candil”, Rua Adélia Biancardi Scarpin n.º 53-18, Centro.  

São casas de 52,80m² em terrenos de 160,00m², totalmente financiadas pela 
CAIXA, com prestações entre 10% a 20% do salário ou renda bruta mensal e o 
proponente mutuário não precisa dar nenhuma entrada.  

Nessa assembléia, além das orientações complementares, será apresentada a 
Associação da Habitação Social do Brasil (AHSB), que representará os interessados 
inscritos junto a CAIXA.  

Compareçam! Não percam essa oportunidade de morar bem!  

Palmeira d’Oeste/SP, aos 02 de setembro de 2018.  
FELÍCIO MALAGOLINI  

Diretor Presidente da ASPUNOPA 
 

RELAÇÃO Nº 0422/2018 Processo 0001662-
33.2014.8.26.0414 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduci-
ária - Alienação Fiduciária - Banco Bradesco S/A - Thiago da 
Silva Vieira - edital de citação - prazo de 30 dias. Processo nº 
0001662-33.2014.8.26.0414 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 
Thiago da Silva Vieira CPF 332.838.788-97 que lhe foi proposta 
uma Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária por 
parte do Banco Bradesco S/A no valor de R$ 25.778,61 (set/14), 
decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - 
Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços CDC - PF 
nº 621/3.144.259 firmado em 10.09.12 e posterior Termo de Adi-
tamento ao Contrato para Substituição de Veículos, tendo como 
garantia o veículo Hyundai/ Tucson GL 20L, ano/mod. 08/09, cor 
preta, placas DXW 6899, o qual foi apreendido, conforme Auto de 
Busca e Apreensão de fl. 211. Estando o réu em lugar ignorado, 
expede-se o edital para no prazo de 05 dias, pagar o débito total, 
sob pena de consolidar-se a propriedade e a posse plena do bem 
a autora, podendo, ainda, no prazo de 15 dias, ambos os prazos 
a fluir os 30 supra, oferecer resposta, sob pena de revelia, ficando 
advertido de que no caso de revelia será nomeado curador espe-
cial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada mais. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D’oeste, 
aos 26 de junho de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE PALMEIRA D´OESTE - SP
EDITAL DE CITACAO RELACAO Nº 0496/2018 
Processo 0001487-39.2014.8.26.0414 - Usucapião - Aquisi-

ção - ALAIDE MARTA COSTA PIRES - Vara Única - EDITAL DE 
CITACAO - PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0001487-39.2014.8.26.0414 O 
(A) MM. Juiz (a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira 
D`Oeste, Estado de São Paulo, Dr (a). RAFAEL SALOMAO 
OLIVEIRA, na forma da Lei. FAZ SABER aos requeridos João 
Antonio dos Santos e sua esposa Otavia Maria dos Santos, seus 
herdeiros Luiz João dos Santos, Maria Otavia dos Santos Amaro, 
Antonio Carlos Amaro, Francisco João dos Santos, Aurea Otavia 
Flores, Luiz Flores, Antonio João dos Santos, Rosalina Maria da 
Silva Santos, Jose João dos Santos, Josefa Otavia Alves, Vania 
Aparecida Alves Amaro, Elena Otavia dos Santos Silva, aos réus 
ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que ALAIDE MARTA COS-
TA PIRES ajuizou ação de USUCAPIAO, visando a propriedade 
do um imóvel urbano denominado lote 01, da quadra 03, do setor 
11, localizado na Rua Brasil, município de Palmeira d`Oeste/SP, 
dentro das seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto 
P-01, no passeio da Av. Santos Dumont com o passeio da Rua 
Brasil, segue confrontando a esquerda com o passeio da Rua 
Brasil na distancia de 11,26 metros ate o ponto P-02; deflete a 
direita e segue confrontando a esquerda com o lote 16 da mes-
ma quadra/setor (matricula 6391), de propriedade de Adelino 
Kiyoharu Furucho, na distancia de 30,00 metros, ate o ponto 
P-03; deflete a direita e segue confrontando a esquerda com 
o lote 02 da mesma quadra/setor (antigo lote 10 da quadra A, 
matricula 954) de propriedade de Elidia Gomes, na distancia 
de 14,17 metros, ate o ponto P-04 no passeio da Av. Santos 
Dumont, deflete a direita e segue confrontando a esquerda 
com o passeio da Av. Santos Dumont, na distancia de 29,85 
metros, ate o ponto P-01, onde deu inicio o levantamento, 
perfazendo uma área total de 379,79 metros quadrados, 
contendo como benfeitorias um salão comercial com 64,72 
metros quadrados, alegando posse mansa e pacifica 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 apos o prazo de 30 dias. Não sendo contes-
tada 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. Dado e passado nesta cidade 
de Palmeira d`Oeste, aos 23 de agosto de 2018. - ADV: JOSE 
ANTONIO FERNANDES (OAB 263557/SP), LARISSA MANZANI 
VIOLA ZANELATI (OAB 280024/SP)

Palmeira d’Oeste/SP, aos 31 de agosto de 2018



LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL

Edital completo, fotos e leilão online: www.multleiloes.com
Fernando Gonçalves Costa - Leiloeiro Público Oficial Rural

Imóvel ocupado. Fica o devedor desde logo intimado através deste edital, caso não seja localizado.
Cond. de pag.: à vista mais a comissão do leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação. Inf. (61) 3465-2203.

Fernando Gonçalves Costa, Leiloeiro Público Oficial e Rural, inscrito na JCDF sob o nº 10/99, comunica a todos quanto o presente virem ou dele 
conhecimento tiverem que devidamente autorizado pela CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, inscrita no CNPJ/MF. Sob 
nº 05.349.595/0001-09, com sede em Brasília-DF, no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 01, Conjunto A, Bloco E, Sala 1101, Brasília-DF, Cep: 70.701-050, 
promoverá a venda em Leilão Público com base no artigo 27 da Lei 9.514/97 e da Lei 21.981/1932, nas seguintes condições: 
1º Leilão: Em 10/09/2018, 2º Leilão: Em 12/09/2018 às 15hs; 
Escritório do leiloeiro, no SOF/Norte Qd. 01, Conj. “A”, Lote 08, Brasília-DF.
PALMEIRA D’OESTE/SP:SÃO PAULO/PALMEIRA D'OESTE: Salão comercial com 
plaqueamento da rua Brasil 56/46 e anexo ao mesmo uma casa residencial nº 56-40, 
em terreno com 15,00 metros de frente e fundos e 50,00 metros em cada lateral, 
Palmeira D'Oeste/SP. Matrícula 830 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca 
de Palmeira D'Oeste/SP. Grupo 1011 Cota 402.Valor mínimo no 1º Leilão R$ 
504.000,00;Valor mínimo no 2º Leilão R$ 574.779,54. 
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Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA 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: 0001487-39.2014.8.26.0414
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: ALAIDE MARTA COSTA PIRES

Justiça Gratuita

Vara Única - EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos autos da Ação 
de Usucapião, PROCESSO Nº 0001487-39.2014.8.26.0414

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Palmeira D'Oeste, Estado de São Paulo, 
Dr(a). RAFAEL SALOMAO OLIVEIRA, na forma da Lei.

FAZ SABER aos requeridos João Antônio dos Santos e sua esposa Otávia Maria dos Santos, seus 
herdeiros Luiz João dos Santos, Maria Otávia dos Santos Amaro, Antônio Carlos Amaro, 
Francisco João dos Santos, Áurea Otávia Flores, Luiz Flores, Antônio João dos Santos, Rosalina 
Maria da Silva Santos, José João dos Santos, Josefa Otávia Alves, Vânia Aparecida Alves Amaro, 
Elena Otávia dos Santos Silva, aos réus ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ALAIDE MARTA COSTA PIRES 
ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a propriedade do um imóvel urbano denominado lote 01, 
da quadra 03, do setor 11, localizado na Rua Brasil, município de Palmeira d'Oeste/SP, dentro das 
seguintes medidas e confrontações: inicia-se no ponto P-01, no passeio da Av. Santos Dumont 
com o passeio da Rua Brasil, segue confrontando a esquerda com o passeio da Rua Brasil na 
distância de 11,26 metros até o ponto P-02; deflete a direita e segue confrontando a esquerda com 
com o lote 16 da mesma quadra/setor(matrícula 6391), de propriedade de Adelino Kiyoharu 
Furucho, na distância de 30,00 metros, até o ponto P-03; deflete a direita e segue confrontando a 
esquerda com o lote 02 da mesma quadra/setor(antigo lote 10 da quadra A, matrícula 954) de 
propriedade de Elídia Gomes, na distância de 14,17 metros, até o ponto P-04 no passeio da Av. 
Santos Dumont, deflete a direita e segue confrontando a esquerda com o passeio da Av. Santos 
Dumont, na distância de 29,85 metros, até o ponto P-01, onde deu início o levantamento, 
perfazendo uma área total de 379,79 metros quadrados, contendo como benfeitorias um salão 
comercial com 64,72 metros quadrados, 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 23 de agosto de 2018.

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



Página 531 de Agosto de 2018

AS ELEIÇÕES E A SEGURANÇA PÚBLICA
Durante as duas primeiras se-

manas da campanha eleitoral – 
iniciada dia 16 ainda sem rádio e 
TV – os principais candidatos 
à presidência da República 
manifestaram sua preocupação 
com a segurança pública. Isso 
leva à expectativa de que o 
tema seja um dos pontuais du-
rante os 35 dias de exposição 
dos candidatos nos horários 
gratuitos de propaganda, nas 
redes sociais e nos encontros 
com eleitores e apoiadores. 
E com absoluta razão, pois 
não há como se conformar 
com a triste realidade de vi-
ver num país com tantas áreas 
conflagradas, dono de uma 
das maiores populações car-
cerárias do planeta e, ainda 
assim, suportando mais de 60 
mil homicídios por ano, um 
número de mortos superior 
ao registrado nas guerras ofi-
cialmente declaradas.

 Os candidatos têm de saber 
que, para resolver a segurança 
pública, antes de tudo, é pre-
ciso acabar com a hipocrisia. 
Eliminar o clima demagógico 
criado pelas elites políticas 
irresponsáveis que, para ar-
rebatar o voto, pregam uma 
sociedade de direitos sem 
deveres. Governantes, par-
lamentares e sociedade têm 
de cair na realidade e aceitar 
que direito e dever caminham 
juntos e, quando isso não 
acontece, ocorre o descon-
trole em que hoje vivemos. 
Ainda mais: que todo direito 
tem ser calcado sobre funda-
mentos lícitos e, se não o são, 
inexistem.

Os homens e mulheres que 
governam este país – de forma 
eletiva, por força de suas no-
meações ao serviço público ou 
por atribuições sociais – têm 
de trazer consigo a coragem de 
cumprir com suas obrigações 
legais sem modismos nem ter-
giversações. Os falsos demo-
cratas que assumiram o poder 
nas últimas décadas, visando 
lucro e carreira eleitoral, dei-
xaram de cumprir suas obri-
gações para com a segurança 
pública. Muitos deles, mesmo 
na posição de “comandante-
-em-chefe”, tolheram a mobi-
lidade de suas polícias e, com 
isso, ensejaram a dominação 
do crime organizado que hoje 
escraviza vastas áreas. Desau-
torizaram suas polícias e até 
formaram coro ao lado dos ini-
migos da instituição, sempre 
em busca dos malditos votos. 
Deu no que deu.

Para vencer a verdadeira 
guerra em que vivemos e o 

permanente banho de sangue a 
que o país é submetido, é pre-
ciso coragem e dignidade. O 
governo tem de cumprir suas 
obrigações administrativas 
e sociais para com o povo. O 
parlamento há de reformar as 
leis permissivas que os tempos 
de demagogia produziram, e o 
judiciário, aplicar o ordena-
mento jurídico com critério 
e rapidez. Às polícias, como 
agentes do Estado, deve-se 
permitir que atuem em defesa 
da sociedade sem o risco de 
seus membros serem transfor-
mados em vilões, como têm 
ocorrido diuturnamente em to-
dos esses anos de irresponsabi-
lidade político-administrativa. 
Só assim o nosso gigante ador-
mecido poderá acordar desse 
torpor – quase coma induzido 
– a que foi relegado.  

 
Tenente Dirceu Cardoso Gon-

çalves 

EXTRATO DE ADITAMENTO - REALINHAMEN-
TO DE PREÇO

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 003/2018.
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 002/2018.
CONTRATO Nº 005/2018

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

OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para 
fornecimento de combustíveis: Óleo diesel, Óleo 

diesel S-10, Gasolina e Etanol,, à Frota Municipal 
durante o exercício de 2018, com abastecimento 
diário.

CONTRATADA: AUTO POSTO CASTELLA-
NI LTDA-EPP,  inscrita no CNPJ sob. nº 
02.987.411/0001-48 com sede à Rua Brasil, nº66-
20, centro na cidade de Palmeira d’ Oeste – SP. 
- CEP 15.720-000

CLÁUSULA PRIMEIRA – A cláusula II – DO 
VALOR, passa a vigorar com preço reajustado con-
forme reajuste DIMINUIÇÃO do preço num total de 

4,639%, exemplificado por notas fiscais em anexo, 
para o fornecimento de GASOLINA onde o preço 
era de R$ 4,54 e passa para R$ 4,33 e DIMINUI-
ÇÃO do preço num total de 20,16%, exemplificado 
por notas fiscais em anexo, para o fornecimento 
de ETANOL onde o preço era de R$ 2,76 e passa 
para R$ 2,20 a vigorar a partir da data da assinatura 
deste aditivo de contrato.

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 21 de 
Agosto de 2018.

VIGÊNCIA: 31/12/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA D’OESTE
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 O Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP) oferece mais de 30 serviços 
relacionados à Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH), ve-
ículos e infrações que podem 
ser feitos de forma online pelo 
portal www.detran.sp.gov.br. 
Para ter acesso aos principais, 
é preciso fazer um cadastro pré-
vio na página.

 Abaixo, o Detran.SP esclare-
ce dúvidas comuns relacionadas 
ao cadastro para que os cida-
dãos possam utilizar os serviços 
eletrônicos de forma adequada:

 Quais serviços exigem ca-
dastro prévio? – Entre os pro-
cedimentos que exigem que os 
usuários estejam logados no 
portal estão a solicitação da 
2ª via da CNH; e da Permis-
são Internacional para Dirigir 
(PID); envio de recursos contra 
multas aplicadas pelo Detran.
SP; indicação de condutor de 
multa do Detran.SP cometida 
por terceiro;  recursos contra 
a suspensão ou cassação do 
direito de dirigir; e multas em 
veículo próprio, entre outros.

 Como fazer o cadastro no 
portal do Detran.SP? – Informar 
o CPF após clicar em “Entre ou 
Cadastre-se” no topo da página 
www.detran.sp.gov.br e seguir 
o passo a passo. Ao se cadastrar, 
o interessado deverá fornecer, 
além do CPF, algumas informa-
ções como o endereço, telefone 
para contato, e-mail e número 
de registro da CNH (exceto para 
quem está em processo de 1ª 
habilitação ou não possui CNH 

SERVIÇOS ONLINE: DETRAN.SP ESCLARECE AS DÚVIDAS 
MAIS COMUNS SOBRE O CADASTRO EM SEU PORTAL

mas tem veículo registrado no 
Estado de São Paulo).

 Os dados ficam protegidos 
por uma senha pessoal que será 
solicitada a cada acesso. Aten-
ção: escolha bem a dica de senha 
porque será importante se even-
tualmente esquecer. Se o usuário 
possuir um veículo registrado 
em seu CPF, o portal irá solici-
tar a confirmação do número do 

Registro Nacional de Veículos 
Automotores (Renavam). Tal 
código está localizado no Cer-
tificado de Registro e Licencia-
mento de Veículo (CRlV).

 Ao tentar me cadastrar, ende-
reço listado não confere com o 
meu – O portal precisa da con-
firmação de endereço do con-
dutor ou de cadastro do veículo. 
O CEP e o endereço devem ser 

os mesmos cadastrados previa-
mente em um posto do Detran.
SP no início do processo de ha-
bilitação ou na última vez em 
que renovou o documento, ou 
se houve alteração de endereço 
para a CNH ou veículo. Pessoas 
que mudaram de endereço de-
pois disso precisam se dirigir 
a uma unidade portando docu-
mento de identificação e com-

provante de residência (últimos 
três meses) para atualização dos 
dados. Se a mudança ocorreu 
dentro do mesmo município e o 
usuário tem contas de consumo 
(telefone, gás, água) emitidas 
em seu nome, a atualização 
pode ser feita pelo próprio por-
tal, mediante login e senha.

 Não consigo realizar o ca-
dastro no App do Detran.SP – 

Para fazer o login ou criar um 
cadastro no app, basta clicar 
em um dos serviços que apre-
sentem um cadeado junto ao 
ícone. lembramos que o login 
e a senha gerados no cadastro 
do portal servem também para 
o aplicativo.

 Esqueci minha senha – Para 
recadastrar uma nova senha bas-
ta inserir o CPF no campo indi-
cado em “Entre ou Cadastre-se” 
no portal do Detran.SP e clicar 
em “Esqueci minha senha”. A 
página informará a “Dica de 
senha”, mas se mesmo assim 
não se recordar, é só clicar em 
“Nova senha” e seguir o passo 
a passo. Uma nova senha será 
enviada para o e-mail e telefone 
cadastrados. Depois, é possível 
editá-la em “Meu Cadastro”.

 Acesso aos serviços eletrô-
nicos do Detran.SP por redes 
sociais - O cadastro do Detran.
SP permite também vincular a 
conta ao Facebook e ao Gmail, 
assim a partir do próximo aces-
so o login pode ser feito por 
meio dessas redes e o usuário 
não terá de lembrar da senha 
cadastrada no portal. Para isso, 
é só clicar em “Vincular conta” 
no campo “Associar contas”.

 Esqueci meu e-mail – Se não 
tem mais acesso ao e-mail ca-
dastrado no portal do Detran.SP, 
o processo é parecido: ao clicar 
em “Esqueci minha senha”, o 
usuário deve selecionar a opção 
“Recadastro” e seguir o passo 
a passo. A tela disponibilizará 
um formulário e permitirá iniciar 
seguir com o recadastro.

 Mais de 30 serviços podem ser feitos de forma online em www.detran.sp.gov.br; Como o pedido da 
2ª via da CNH, envio de recurso contra multas ou suspensão, consulta de pontos ou de débitos do veículo


