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Este ano foi diferente dos de-
mais para Escola Estadual Ores-
tes.

Mediante o que se assiste e 
enxergando a clara melhoria 
no aproveitamento escolar, vis-
lumbramos que a interferência 
positiva do Poder Executivo Mu-
nicipal no desenvolvimento dos 
trabalhos nas escolas estaduais 
VALE A PENA!

Este ano foi proposto um de-
safio para os alunos da Escola 
Orestes e os melhores seriam 
recompensados e assim sendo o 
resultado como um todo foi sur-
preendente!

Iniciou-se uma disputa interna 
que fez com que os resultados 
individuais e coletivos melho-
rassem. Mas como isso acon-
teceu?

Imagine que você como aluno 
quer disputar um dos 4 prêmios 
em jogo e vai realizar em sala 
de aula ou em casa um trabalho 
em grupo. Os demais não tem 
o mesmo desejo de ser um dos 
primeiros e será preciso enten-
der o todo e buscar o melhor de 
todos para que o resultado do 
trabalho seja o melhor possível. 
O grupo se entende e aprendem 
uns com os outros.

Poderíamos demonstrar atra-
vés de várias formas como isso 
é construtivo para os alunos, 
mas queremos citar também 
como os pais perceberam os 

Prefeito Dodô recebe melhores 
alunos do ano da Escola Orestes

acontecimentos e a mudança 
no comportamento dos filhos 
de maneira positiva inclusive 
dentro de casa.

Estamos aqui torcendo para 
que este projeto continue e que 
Palmeira D’Oeste continue dan-
do exemplo de como conciliar o 
municipal e estadual, colhendo 
assim resultados que transfor-
mam a vida de pessoas e famílias.

Abaixo a lista dos melhores e 
suas premiações:

1º Lugar – Iuri Zampedri do 
Nascimento

Média Geral em todas as Ma-
térias: 9,50

Prêmio: Bolsa Integral de Es-
tudos na Universidade

2º Lugar – Camila Bessão Mar-
ques

Média Geral em todas as Ma-
térias: 9,37

Prêmio: Bolsa Integral de Es-
tudos – Escola Técnica

3º Lugar – Henrique Francisco 
de Souza

Média Geral em todas as Ma-
térias: 9,20

Prêmio: Trabalho garantido na 
frente de trabalho

4º Lugar – Juliana Diana Rosini
Média Geral em todas as Ma-

térias: 9,20
Prêmio: Trabalho garantido na 

frente de trabalho
5º Lugar – Kaique Torres de 

Souza
1º na fila de espera

Por: Luide Mendes – Jornalista

Na sessão ordinária da Câmara 
Municipal de Aparecida realizada 
neste dia 10 ocorreu a eleição da 
nova mesa diretora que irá assumir 
a partir de 2019.

Sendo eleito presidente o ve-
reador Clayton Marim, vice-pre-
sidente José Bonfim, primeiro 
secretário Catia Fante e segundo 
secretário Fábio Marcelino. Todos 
do DEM.

Em entrevista a nossa reporta-
gem o presidente eleito disse que 

terá como um dos objetivos zelar 
pela harmonia entre o grupo, como 
também manter o bom relaciona-
mento já existente entre o prefeito 
Maércio Menezes e a Câmara de 
Vereadores.

Clayton está no seu primeiro 
mandato como vereador e espe-
ra poder contar com o apoio dos 
demais parlamentares para assim 
poderem em conjunto desenvolver 
um excelente trabalho em prol da 
população aparecidense.

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D’OESTE
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Durante todo o período de fes-
tas ficamos extasiados com as 
festividades e familiares presen-
tes. Contudo, ao reinício das 
atividades em 2019 não esta-
mos mais tomados por aquele 
sentimento de novidade. Está-
vamos até ontem acreditando 
que efetivamente as coisas 
seriam diferentes. Hoje, dias 
depois do ano novo, já perce-
bemos que a velha rotina está 
de volta e ela é impetuosa. 
Você se lembra das promessas 
que fez de 2017 para 2018? 
Aquela prometida perda de 
peso... Chegamos até a pa-
gar a academia, mas a fre-
quência não foi suficiente. 
Aqueles colegas de trabalho 
continuam intragáveis e, tam-
bém, logo percebemos que 
não gastaremos menos como 
imaginávamos. 

Agora estamos acordados 
para o ano novo e será que 
percebemos que nós mesmos 
é que não mudamos? A espera 
de um milagre do outro, fica-
mos estagnados esperando 
que nossa realidade mude a 
partir da atitude alheia. Já 
ouvimos dizer sobre a “Sín-
drome da Falsa Esperança”. 
Sobrepomos a quantidade de 

promessas à realidade que 
pode ser alcançada e isso gera 
um grande transtorno pessoal.

Existe esperança e podemos 
controlar nosso comporta-
mento, mas, que tal começan-
do pela mudança de pensa-
mento? Não é incomum que 
passemos a realizar atividades 
diferentes por acreditar que 
é o certo, mas intimamente 
não concordamos e de fato a 

mudança não ocorre e em bre-
ve voltaremos à velha rotina 
comportamental. A dica prin-
cipal nesse sentido seria uma 
mudança de cada vez e, assim, 
trabalharemos com mais foco 
e concentrando a energia na 
metamorfose. Logo, fina-
lizamos com uma pequena 
fórmula: para ter sucesso na 
decisão será necessário foco, 
realidade e apoio social.

Não é fácil e a força gra-
vitacional do velho eu lhe 
assombrará!  A fuga da zona de 
conforto é tempestuosa e merece 
toda concentração possível. 

Desejo que em 2019 você pos-
sa verdadeiramente dar passos 
adiante e se concentre em suas 
ações e atitudes.

FELIZ 2019 - PALMEIRA 
D’OESTE

Luide Mendes - Jornalista

MAIS UM ANO – PALMEIRA D’OESTE

Michel Temer deixa o co-
mando do governo sob alta 
taxa de desaprovação. Retra-
to de um Brasil que costuma 
surfar na onda de versões fan-
tasiosas. Pois qualquer analista 
responsável, ao colocar a lupa 
sobre o país de tempos atrás e 
o de hoje, enxergará a abissal 
diferença entre os dois entes: 
o de ontem, destroçado, sob 
a maior recessão econômica 
da história, e o da atualidade, 
com juros e inflação contro-
lada, resgatando a confiança 
perdida, fazendo voltar inves-
tidores, as contas do Estado 
sob controle e um conjunto 
de reformas, dentre as quais 
a trabalhista, a do Ensino Mé-
dio e a PEC limitando gastos 
públicos.

O que explica a imagem ne-
gativa da administração Te-
mer? O drible que parte da mí-
dia patrocinou na versão de um 
diálogo gravado no Palácio do 
Jaburu. O bumbo do grupo mi-
diático mais poderoso do país 
bateu no arremate da interlo-
cução mantida pelo presidente 
com um empresário. “Tem que 
manter isso, viu”? A fala an-
terior do figurante referia-se 
ao fato de “estar bem” com o 
então presidente da Câmara. E 
o que se viu, meses a fio, foi a 
inferência:  Temer se referia à 
entrega de dinheiro, coisa que 
“deveria ser mantida”. Com 
essa ilação, o Brasil perdeu 
a chance de caminhar mais 
célere na rota dos avanços. A 
reforma da Previdência, por 
exemplo, teria sido aprovada.

 O LEGADO DE MICHEL

A lama que a Operação Lava 
Jato jogou no manto da po-
lítica, com denúncias sobre 
empresários, executivos e po-
líticos, acabou convergindo 
para a figura do presidente. 
Que não se dobrou ao claro 
objetivo do tiroteio midiático: 
tirar Michel do assento presi-
dencial.

O fato é que o país, mesmo 
sob o fardo de 13 milhões de 
desempregados, caminha len-
tamente, registrando avanços 
aqui e ali; aprovando pautas de 
relevo; alargando o acesso às 
privatizações; promovendo en-
tendimentos com a União Euro-
péia; assumindo compromissos 
junto ao G-20, grupo das 20 
maiores economias mundiais; 
participando de encontros com 
parceiros dos BRICs (Brasil, 
Rússia, Índia, China e África 
do Sul); reforçando vínculos 
comerciais com a União Eco-
nômica Euroasiática; deba-
tendo as mudanças climáticas 
com as Nações envolvidas no 
Acordo de Paris. Com os vizi-

nhos, o Brasil tem se esforçado 
para fortalecer parcerias, sob o 
compromisso de dar força ao 
Mercosul. 

O Brasil a ser comandado 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
sai das profundezas do buraco 
onde foi deixado pela admi-
nistração petista. Não navega 
em águas tranquilas, eis que 
grandes carências ainda corro-
em o corpo nacional. Milhões 
de brasileiros ainda não têm 
acesso ao pão sobre a mesa. 
Os programas sociais, mesmo 
ampliados, como o Bolsa Fa-
mília, não conseguem eliminar 
bolsões de pobreza que habi-
tam o piso da pirâmide social. 
A violência se espalha pelo ter-
ritório, a denotar a organização 
de gangues e quadrilhas.

Mas os fundamentos que ins-
piram a retomada da economia 
foram lançados. O empresa-
riado retoma o fôlego, reco-
nhecendo que foram lançadas 
as condições para um empuxo 
mais forte na frente dos investi-
mentos. A área de trabalho viu-

-se desafogada com a redução 
de cerca de 40% nas reclama-
ções judiciais, graças à reforma 
trabalhista.

Parlamentar desde os idos 
de 80, presidente da Câmara 
por três vezes, Michel Temer 
colocou em prática sua visão 
parlamentarista, ao abrir inten-
sa articulação com o Congresso 
Nacional. Pode-se dizer que 
governou por meio de um semi-
presidencialismo. Esteve todo 
tempo promovendo encontros 
com parlamentares e lideranças 
partidárias. Assim conseguiu 
aprovar o programa de refor-
mas que marca sua passagem 
pelo Planalto. 

Constitucionalista, Michel 
Temer também deixa um le-
gado ao Congresso. Trata-se 
de sua interpretação sistêmica 
à questão de trancamento de 
pauta por Medidas Provisórias. 
Quando presidia a Câmara em 
2009, propôs esta solução ímpar 
na história constitucional: “Na 
verdade, o constituinte não quis 
sobrestar absolutamente todas 
as deliberações legislativas, 
mas apenas aquelas que tam-
bém são previstas para Medida 
Provisória, ou seja, as demais 
espécies normativas não estão 
abrangidas na disposição do art. 
62, § 6º, CRFB/88”. A tese deu 
mais autonomia ao Poder Legis-
lativo na sua função primária, a 
atividade legislativa.

Michel deixará o Palácio do 
Planalto pela porta da frente.

Gaudêncio Torquato
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EXTRATO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Pregão Nº 003/2017
PROCESSO Nº 006/2017
CONTRATO: 018/2017

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

CONTRATADA: EDITORA ÁTICA S.A, com sede à Avenida das 
Nações Unidas, nº 7221 – 3º andar – Setor A, Pinheiros na cidade 
de São Paulo – SP., inscrita no CNPJ nº 61.259.958/0001-96

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE 
ENSINO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL (4 E 5 ANOS) E ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 5º ANO) 
DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO ASSESSORIA 
PEDAGÓGICA CONTINUADA AOS DOCENTES, AVALIAÇÕES 
INSTITUCIONAIS INTEGRADAS E ACESSO AO PORTAL NA 
INTERNET VOLTADO À EDUCAÇÃO.

VALOR GLOBAL DO ADITAMENTO DO CONTRATO: R$ 
4.030,98 (quatro mil trinta reais e noventa e oito centavos).

DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO DO CONTRATO: 
11 de Setembro de 2018.

VIGÊNCIA: 03 de Abril de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D´OESTE

CONTRATADA: EMPRECON CONTABILIDADE - ME
VALOR: R$ 3.000,00
DATA DA ASSINATURA: 12 de dezembro de 2018.
OBJETO: Objetiva a contratação de empresa para elaboração 

do Calculo Atuarial para o exercício de 2019.

VIGÊNCIA: 60 dias .

Palmeira D´Oeste 12 de dezembro de 2018.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO
Presidente do IPREM

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL DE PALMEIRA D´OESTE

EXTRATO DE CONTRATO
LICITAÇÃO Nº 041/2018
PREGÃO Nº 023/2018
CONTRATO 001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA 

D’OESTE – SP.
OBJETO: contratação de empresa especializada na AQUISI-

ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE neces-
sário para EMEI MINERVINA BARBARA CARDOSO e CRECHE 
ESCOLA.

CONTRATADA: CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA, 
com sede Rua Ayrton Senna da Silva, inscrita no CNPJ nº 
04.064.161/0001-08.

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 124.500,00 (Cento e 
vinte e quatro mil e quinhentos reais)

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02 de Janeiro de 
2019.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE 

Depois de dois anos de gestão, 
à frente da associação comercial, 
o empresário Celso Curti, deixa o 
cargo e dá lugar ao jovem empre-
sário Rodolfo Marchan.

Na noite de quarta feira a di-
retoria se reuniu para fazer um 
balanço de sua gestão.

Na reunião, Celso Curti agra-
deceu a colaboração dos demais 
diretores e colaboradores da enti-
dade durante o período que esteve 
à frente da gestão da associação e 
desejou sucesso aos novos gesto-
res e disse estar a disposição para 
contribuir com o crescimento da 
entidade.

O novo presidente assume o 
cargo com o desafio de promo-
ver uma maior interação entre as 
autoridades municipais, associa-
dos e empresários Em sua fala o 
novo presidente destacou que 
somente com a união de todos 
conseguiremos uma boa gestão.

Ainda segundo o novo pre-
sidente da Acip, seu objetivo 
principal será o de manter o equi-
líbrio financeiro da entidade, 
realizar parceiras e motivar os 
associados para que participem 
das ações da entidade.

Rodolfo declarou que espera 
fazer um bom trabalho frente á 
associação, “temos um desafio 
pela frente e esperamos che-
gar ao final do mandato com o 
sentimento do dever cumprido. 
Espero contar com o apoio e co-
laboração de todos” destacou.

A Associação Comercial é 
uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos, com personalidade 
jurídica distinta de seus asso-
ciados, que agrega comercian-
tes, industriários, banqueiros, 
agropecuários, profissionais li-
berais como médicos, dentistas, 

ASSOCIAÇAO COMERCIAL 
TEM NOVO PRESIDENTE

advogados, engenheiros e todos 
os elementos pertencentes às 
classes produtoras com fins lu-
crativos, sem qualquer distinção 
de nacionalidade, cor ou credo 
político ou religioso.

Tem como objetivo principal 
o fortalecimento sócio-econô-
mico do município, discutindo 
os interesses comuns dos seus 

associados, traçando estratégias 
de ações em busca de melho-
res resultados para os mesmos, 
preservando a identidade e a so-
berania do empresariado muni-
cipal, estabelecendo inclusive 
parcerias com demais entidades 
representativas da sociedade e 
poder público.

A Associação Comercial e In-

dustrial existe para representar e 
defender os legítimos interesses 
da classe empresarial e dentro 
da lei defendê-los e orientá-los 
visando trabalhar em prol das 
causas que venham a ser de in-
teresse do associado, represen-
tados na entidade pela Diretoria 
que é eleita para administrar a 
Associação a cada biênio.

Quem habilitar um celular 
pirata receberá mensagem de 
texto da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
alertando que o aparelho será 
bloqueado.

A medida, que já estava em 
vigor em 11 estados e no Distri-
to Federal, agora também passa 
a valer nas outras 15 unidades 
da federação.

Segundo a Anatel, a mensa-
gem aos consumidores desses 
15 estados será enviada para 
celulares habilitados desde a 
segunda-feira, dia 07, e o blo-
queio será feito a partir do dia 24 
de março, 75 dias após o envio 
das mensagens.

Nesses estados, quem ativar 
um celular irregular receberá, 

Celulares piratas já começaram a 
receber mensagem de bloqueio

em até 24 horas, a mensagem de 
advertência: “Operadora avisa: 
Pela Lei 9.472 este celular está 
irregular e não funcionará nas 
redes celulares em 75 dias”. 
Alerta similar é encaminhado 
50 dias e 25 dias antes do blo-
queio.

Os celulares considerados 

piratas são aqueles não certifi-
cados pela Anatel ou então que 
tenham o chamado IMEI (In-
ternational Mobile Equipment 
Indentity) – que é o número de 
identificação do aparelho – adul-
terado, clonado ou que tenha 
passado por outras formas de 
fraude.

IMEI é a identidade do apa-
relho. Basta discar *#06# que 
aparece um número com 15 
algarismos. Esse mesmo nú-
mero tem que estar registrado 
no adesivo colado no aparelho. 
Do contrário, o telefone é ilegal, 
pode ser clonado, adulterado ou 
roubado.

De acordo com a Anatel, o 
usuário que receber as mensa-
gens deve procurar a empresa 
ou a pessoa que vendeu o apare-
lho e buscar seus direitos como 
consumidor.

Entre os celulares irregulares 
a serem bloqueados, afirmou a 
Anatel, há aparelhos que não 
oferecerem a qualidade e segu-
rança exigidas pela regulamen-
tação brasileira.
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 As roupas e comportamentos 
no Verão, que tem início nesta 
sexta-feira, 21 de dezembro, 
costumam ser mais leves. Po-
rém, no trânsito, o motorista 
não pode vacilar, comprome-
tendo a segurança e a vida de 
todos os envolvidos, alerta 
o Departamento Estadual de 
Trânsito de São Paulo (Detran.
SP).

 Dirigir com calçados ade-
quados, com vestimenta e 
comportamento corretos, de 
forma a garantir a segurança 
e a tranquilidade no trânsito, 
são atitudes fundamentais para 
evitar acidentes e mortes. Abai-
xo, reunimos algumas dicas 
importantes.

 A principal delas é não di-
rigir/pilotar veículo usando 
calçado que não se firme nos 
pés ou comprometa a utilização 
dos pedais. Entre os exemplos 
estão chinelos, sandálias, ta-
mancos e sapatos de salto. Nes-
sa situação, o melhor é dirigir 
descalço.

 Na motocicleta, é necessá-
rio estar com calçado fechado. 
O vestuário também deve ser 
adequado e aprovado pelo Con-
selho Nacional de Trânsito. Já 
os motociclistas profissionais 
(mototáxi e motofrete) devem 
estar com os coletes refletivos 
visíveis.

 Não é nem preciso dizer que 
os motociclistas também de-
vem usar capacete com viseira 
ou óculos de proteção. Nada de 
andar com a viseira levantada 
porque o item protege a visão 
contra pedras e insetos, por 
exemplo, que podem atingir o 
olho do motociclista.

 As mesmas regras valem 
para os passageiros das motos. 

VERÃO DETRAN.SP: VESTUÁRIO CORRETO 
GARANTE SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Vale lembrar que crianças me-
nores de sete anos ou que não 
tenham condições de se cuidar 
não podem ser transportadas 
em motos.

 NO CARRO
 No automóvel, o motorista 

pode dirigir sem camisa. Mas 
aproveitar aquela parada no 
semáforo para tirar o vestuá-
rio pode caracterizar infração 
por dirigir sem os cuidados es-
senciais à segurança. Outros 
exemplos são ler, comer, beber 
qualquer tipo de líquido, fumar, 
etc. A hidratação é importante, 

mas não deve ser feita com o 
veículo em movimento, ape-
nas estacionado (com motor 
desligado).

 “O condutor deve, a todo o 
momento, ter domínio de seu 
veículo, dirigindo com atenção 
e cuidados indispensáveis à 
segurança no trânsito. Dessa 
forma, estamos preservando 
vidas e respeitando as leis”, 
disse Maxwell Vieira, diretor-
-presidente do Detran.SP.

 O condutor também não 
deve se aproveitar do engar-
rafamento ou sinal vermelho 

para tirar o cinto de segurança 
ou colocar os braços para fora 
do veículo. As duas mãos de-
vem permanecer no volante, 
exceto para troca da marcha ou 
sinalizar mudança na direção.

 Muitos condutores não sa-
bem, mas a pala interna, mais 
conhecida como quebra-sol, é 
item de segurança obrigatório. 
Ela é aliada do motorista para 
proteger a visão do sol.

 CHUVA DE VERÃO
 Verão tem muito sol, mas 

também traz as famosas chu-
vas de verão. Nessa situação, 

é indispensável ligar o limpa-
dor de para-brisa e ajustar a 
velocidade de acordo com a 
intensidade da chuva.

 Outra postura importante 
é manter a distância, já que a 
pista tende a ficar escorregadia. 
Ligar o farol baixo melhora a 
visualização dos veículos, prin-
cipalmente se houver neblina. 
É importante também manter 
os vidros desembaçados.

 É bom sempre reforçar a ne-
cessidade de fazer uma revisão 
no veículo, principalmente se 
vai pegar a estrada para longas 

distâncias nas férias ou festas 
de fim de ano: checar fun-
cionamento dos faróis, luzes 
de freio, retrovisores, pneus, 
freios, suspensão, trincas no 
para-brisa, regulagem das por-
tas, entre outros.

 De acordo com o Código 
de Trânsito Brasileiro (CTB), 
desrespeitar essas normas gera 
multa e pontos na carteira de 
habilitação. As infrações va-
riam de leve a gravíssima, e os 
valores vão de R$ 88,38 a R$ 
293,47, com três a sete pontos 
na CNH.

Calçados frouxos não devem ser usados; dirigir com atenção é fundamental para evitar acidentes

Chegamos ao final de 2018. 
A Deus nossa gratidão, pois pu-
demos sempre contar com a sua 
presença e o seu amor. Que em 
2019 nossa vida seja renovada, e 
nós possamos nos comprometer 
mais com Deus, sendo instrumen-
tos em suas mãos. 

Em 1968, o Papa Paulo VI 
decretou, que o dia primeiro de 
janeiro se tornaria o DIA MUN-
DIAL DA PAZ. Vivemos num 
contexto fortemente marcado 
pela violência. Nesta realida-
de somos chamados a trabalhar 
pela paz, sendo instrumentos 
na construção da paz, de um 
mundo novo. O Papa Francis-
co nos diz que: “A paz, como 
flor frágil que tenta florescer no 
meio das pedras de violência se 
choca com abusos e injustiças, 
marginalização e destruição, 
que a política provoca, quando 
não é vivida como um serviço à 
comunidade”. Ao iniciar o novo 
ano, vemos com tristeza e pesar, 
que as atenções se voltam para 
a legalização do porte de armas. 
Segundo pesquisa da Folha de 
São Paulo, sessenta e um por 
cento da população brasileira é 
contra esta liberação. Mas ain-
da, há uma grande parcela que 
precisa ser conscientizada, de 
que a violência não se combate 
desta forma. Na verdade, o in-
tuito é fortalecer as indústrias 

FELIZ E ABENÇOADO 2019
o fato de que não se ouve falar 
de justiça social. Aliás, se fala 
muito em reforma da previdên-
cia social, que dá forma que esta 
sendo proposta, vai afetar dire-
tamente à classe trabalhadora, 
pobre, e não a elite, os políticos, 
o judiciário e as grandes empre-
sas. Não podemos ficar calados 
diante destas situações. Temos 
que ser críticos. 

Enquanto isso, a desigualdade 
social cresce cada vez mais. Se 
queremos um ano melhor, pre-
cisamos trabalhar pela justiça 
social. E justiça social signifi-
ca dividir melhor, com os mais 
necessitados, aquilo que está 
concentrado nas mãos da elite. 
Mas este, me parece, não ser o 
foco. Infelizmente! 

Vivemos em um época que o 
ser humano carrega dentro de si 
muito ódio, rancor, preconceito, 
indiferença. O que está aconte-
cendo? Se queremos um mundo 
melhor, precisamos mudar. Mu-
dar as nossas atitudes, o nosso 
comportamento. Precisamos ser 
mais irmãos. Superemos os pre-
conceitos, ódio, o rancor, abrindo 
o nosso coração para o amor, a 
bondade, a fé, a misericórdia. 
Sejamos criaturas novas!

Com minha benção, feliz e 
abençoado ano novo para todos.

Pe. MAX

de armamentos. Precisamos 
construir a cultura da paz. A vida 
deve ser valorizada em todas as 
circunstâncias. A arma na mão é 
sempre uma falsa segurança. E 
é uma ameaça constante à vida, 

inclusive de inocentes. A Igreja 
sempre se coloca à favor da vida, 
e contra as armas que destroem 
vidas, e geram violência ainda 
maior.

Deve nos assustar, também, 

O Poupatem-
po informa que o 
portal do progra-
ma foi adaptado 
para se adequar 
a qualquer tela 
ou dispositivo 
de celular. Com 
isso, ficou mais 
fácil encontrar 
informações e 
agendar horário 

Poupatempo adapta 
portal para facilitar 

uso pelo celular

de atendimento para a prestação 
de serviços. 

A interface está mais amigável 
para o uso em telefones móveis. 
O Poupatempo busca a adequa-
ção aos novos tempos, uma vez 
que, desde 2016, a utilização do 
celular para o acesso à internet 
ultrapassou o do computador. 

Na tela inicial, o usuário en-
contra links para se cadastrar 
ou conferir endereços dos 72 
postos fixos do Poupatempo. 
Ainda no começo da nave-
gação, aparece a imagem do 
atendente virtual “Poupinha”, 
com um convite para iniciar o 
diálogo no chat e seguir com o 
agendamento. 

Em seguida, surgem os links 
para os serviços mais solicita-
dos, como Carteira de Identi-
dade (RG), Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH), Licen-
ciamento de Veículos, Reco-
nhecimento de Paternidade, 
Achados e Perdidos e Nota Fis-
cal Paulista. 

INFORMAçõES 
Rolando a tela, o acesso 

para o Guia de Informações 
permite consultar documentos 
necessários para cada serviço 
e locais de atendimento, além 
da lista de serviços por ordem 
alfabética. 

O portal também leva para as 
notícias mais importantes sobre 
os serviços do Poupatempo e 
para as redes sociais do progra-
ma. Outras mudanças estão em 
curso para tornar o site cada vez 
melhor, com número maior de 
serviços que podem ser resolvi-
dos sem necessidade de deslo-
camento até as unidades.
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Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
144/2018 Data de Protocolo: 

26/07/2018 CEVS: 353520001-109-000006-1-2 Data de Vali-
dade: 06/12/2019 Razão 

Social: ELIO FERNANDES 03716928810 CNPJ/CPF: 
17.944.933/0001-30 Endereço: 

Avenida ISIDORO JOSÉ DA SILVA, 55-54 ALTO DAS PALMEI-
RAS Município: PALMEIRA 

D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP Resp. Legal: ELIO FER-
NANDES CPF: 03716928810 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabeleci-

mento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil 

e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive 

sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 6 de Dezembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
181/2018 Data de Protocolo: 

02/10/2018 CEVS: 353520001-477-000012-1-0 Data de Vali-
dade: 18/12/2019 Razão 

Social: CLEIDE MARIA ÂNGELO BRIZIO CNPJ/CPF: 
21.094.192/0001-12 Endereço: Avenida MARECHAL HUMBER-
TO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, 46-76 CENTRO Municí-
pio: PALMEIRA D’OESTE CEP: 15720-000 UF: SP Resp. Legal: 
CLEIDE MARIA ÂNGELO BRIZIO 

CPF: 16972335892 Resp. Técnico: ENIO BRIZO  CPF: 
31280671807 CBO: 322305 

Conselho Prof.: N/A No. Inscr.:4135764838282 UF:SC 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabeleci-

mento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e 

criminalmente pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando 
inclusive sujeito(s) ao cancelamento  deste documento 

PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
220/2018 Data de Protocolo: 

09/10/2018 CEVS: 353520001-863-000039-1-3 Data de Vali-
dade: 18/12/2019 Razão Social: TISSIANA CRESPILHO BOSCO 
CNPJ/CPF: 11993145877 Endereço: Avenida 

EUCLIDES DA CUNHA , 47-62 CENTRO Município: PALMEI-
RA D’OESTE CEP: 15720-000 

UF: SP Resp. Técnico: TISSIANA CRESPILHO BOSCO                 
CPF: 11993145877 CBO: 223208 CRO No. Inscr.:71504 UF:SP 

O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Equipamento: 

RAIOS X  
ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas 
práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil 

e criminalmente 
pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive 

sujeito(s) ao 
cancelamento  deste documento 
PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 
188/2018 Data de Protocolo: 

09/10/2018 CEVS: 353520001-863-000038-1-6 Data de Vali-
dade: 18/12/2019 Razão Social: TISSIANA CRESPILHO BOSCO 
CNPJ/CPF: 11993145877 Endereço: Avenida EUCLIDES DA 
CUNHA , 47-62 CENTRO Município: PALMEIRA D’OESTE CEP: 
15720-000 UF: SP Resp. Legal: TISSIANA CRESPILHO BOSCO                 
CPF: 11993145877 

Resp. Técnico: TISSIANA CRESPILHO BOSCO CPF: 
11993145877 CBO: 223208 Conselho 

Prof.: CRO No. Inscr.:71504 UF:SP 
O Diretor da VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. 
Defere o(a) Licença de Funcionamento Inicial do Estabeleci-

mento. 
O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação  vigente 

e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, 
respondendo civil e criminalmente 

pelo não cumprimento  de tais exigências, ficando inclusive 
sujeito(s) ao 

cancelamento  deste documento 
PALMEIRA D’OESTE, Terça-feira, 18 de Dezembro de 2018 

Apesar das altas temperatu-
ras que o verão apresenta, exis-
tem outros transtornos ligados 
à estação mais quente do ano, 
como é o caso das fortes chuvas 
que acontecem em boa parte 
do Brasil. Além do perigo das 
inundações, o que faz com que 
famílias e empresas percam 
seus bens materiais e a popu-
lação em geral seja prejudicada 
por conta das dificuldades de 
transporte, os temporais tam-
bém trazem preocupações por 
conta das quedas de energia. É 
possível, porém, com simples 
hábitos, evitar muitos desses 
transtornos.

 Quedas de árvores, postes e 
cabos de energia ocasionadas 
por fortes chuvas são comuns 
na estação mais quente do ano. 

Só na terceira semana de de-
zembro, a central de serviços 
do Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais registrou pelo 
menos 20 ocorrências na re-
gião do Rio Guaxupé, relatando 
a queda de árvores e a inter-
rupção no abastecimento de 
energia. Outra situação similar 
aconteceu em Curitiba após 
um forte temporal na mesma 
semana, que segundo a Com-
panhia Paranaense de Energia 
(Copel) resultou em cerca de 
55 mil casas sem luz.

 Quedas de energia podem 
afetar equipamentos eletroele-
trônicos de diversas maneiras. 
Para impedir qualquer tipo de 
prejuízo, existem alguns dispo-
sitivos que ajudam a otimizar 
a rede elétrica em situações de 

risco. “A partir do momento em 
que se investe em nobreaks e 
estabilizadores de tensão, os 
eletroeletrônicos ficam pro-
tegidos de inconsistências de 
energia – algo muito comum 
nesse período do ano. O risco 
também é diminuído sensi-
velmente em caso de curtos-
-circuitos e outros problemas”, 
afirma Pedro Al Shara, CEO da 
TS Shara.

 O nobreak auxilia nessa situ-
ação fornecendo energia extra 
até o momento do desligamento 
seguro do equipamento a ele 
conectado, sem que seu fun-
cionamento após a retomada da 
corrente elétrica seja prejudi-
cado. O dispositivo também é 
útil em outras situações, já que 
protege contra curtos-circuitos, 

picos de tensão, descarga de 
bateria e sub e sobretensão.

Outro equipamento que ajuda 
a manter qualquer dispositivo 
que dependa da eletricidade 
mais seguro, sobretudo no ve-
rão, é o estabilizador de ten-
são. Caso a rede elétrica passe 
por alguma instabilidade, o 
aparelho corrige a tensão: ao 
invés dos picos de energia, 
o que chega ao utensílio é a 
rede constante e estável – o 
que impede alterações bruscas 
no funcionamento e mantém a 
segurança.

 Existem, também, outros 
dispositivos que impedem 
problemas ocasionados pelas 
chuvas de verão. Protetores 
antirraio e filtros de linha 
também protegem os equipa-

Saiba proteger aparelhos eletrônicos 
durante as chuvas de verão

Estabilizadores e nobreaks mantêm a energia elétrica constante, impedindo consequências negativas advindas de blecautes e equipamentos queimados

LICITAÇÃO Nº 041/2018
PREGÃO Nº 023/2018

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, Pregão nº 023/2018, 
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 conformidade com as Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, 
com suas alterações e o Edital. Perfeitamente em ordem, todo o 
processo, sem irregularidade ou nulidade a se corrigir ou sanar. 
Assim, HOMOLOGO a presente licitação nos termos do art. 43 
inciso VI da mencionada Lei nº 8.666/93. Nesses termos, consi-
derando satisfatória a proposta apresentada e classificadas em 
primeiro lugar, com preço compatível com edital, o que satisfaz 
plenamente os interesses econômico desta Prefeitura Municipal, 
ADJUDICO como adjudicada a firma; CLIMASTER AR CONDI-
CIONADO LTDA, com sede Rua Ayrton Senna da Silva, inscrita 
no CNPJ nº 04.064.161/0001-08. Para contratação de empresa 
especializada na AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE necessário para EMEI MINERVINA BARBARA 
CARDOSO e CRECHE ESCOLA. Conforme termo de referência. 
Com valor estimado em R$ 124.500,00 (Cento e vinte e quatro 
mil e quinhentos reais). 

REGISTRE-SE            PUBLIQUE-SE                     CUMPRA-SE

Prefeitura Municipal de Palmeira d’Oeste, Estado de São Pau-
lo, 02 de Janeiro de 2019.

REINALDO SAVAZI
-Prefeito Municipal-

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PALMEIRA D’OESTE

mentos elétricos e eletrônicos 
de descargas elétricas e varia-
ções de energia. Todos eles 
são indispensáveis ao proteger 
bens materiais e, em alguns 
casos, até mesmo a vida. É 
o caso de tarefas de missão 
crítica, como explica Al Sha-
ra: “Em algumas situações, 

a rede elétrica não pode ter o 
fornecimento interrompido sob 
nenhuma circunstância, e até 
mesmo uma instabilidade pode 
ser prejudicial, como aconte-
ce em alguns setores, como o 
médico-hospitalar, indústria 
farmacêutica, automobilística, 
datacenters, etc”, pontua.
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Telefone (17) 3651-3347 
Av. Inocêncio Figueiredo, nº 53-58 - 

Centro - Palmeira d’Oeste

Vendas no atacado 
e varejo. Venha conferir!

04 de Janeiro de 2019

PREFEITURA MUNICIPAL  DE PALMEIRA D’OESTE-SP


