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SEBRAE MÓVEL FAZ NÚMERO RECORDE 
DE ATENDIMENTOS EM PALMEIRA D’OESTE

Na última quinta e sexta-feira, 
dias 10 e 11 de maio, Palmeira 
D’Oeste recebeu o Sebrae Móvel, 
uma espécie de escritório móvel 
que dá a oportunidade para mi-
cro e pequenos empreendedores 
tirarem muitas dúvidas sobre ne-
gócios, além disso, pessoas que 
querem abrir uma empresa ou 
regularizar seu negócio também 
tiveram o chance serem atendidos 
diretamente pelo Sebrae.

Lembramos que o Município 
de Palmeira D’Oeste através de 
seu prefeito, Pezão Montana-
ri, irá disponibilizar em breve 
uma sala chamada Sala do Em-
preendedor que permitirá que 
esse atendimento realizado pelo 
Sebrae-Móvel seja permanente 
em Palmeira D’Oeste, uma ótima 
iniciativa do Prefeito em Parceria 
do Sebrae-SP regional de Votu-
poranga que é representado aqui 
pela Consultora Evelise.

Dentro da Prefeitura Municipal 
da cidade já existem dois funcio-
nários licenciados através de um 
portaria para trabalharem junto 

ao Sebrae e são eles os agentes 
de desenvolvimento Murilo e 
Uesley que estão a disposição 
regularmente nos horários da 
prefeitura.

O Prefeito Pezão nos informou 
que o Sebrae Móvel já veio ao 
município em outras oportunida-

des e que desta vez tivemos um 
recorde de atendimentos e que 
nem a equipe do Sebrae de Votu-
poranga esperava por isso. Oque 
nos levanta um alerta quanto a 
necessidade do município real-
mente receber a Sala do Empre-
endedor do Sebrae em Palmeira 

D’Oeste.
Ainda conversando com o Pre-

feito Pezão o mesmo nos passou 
que é provável que até o fim deste 
ano a Sala do Empreendedor já 
esteja funcionando devidamen-
te equipada e com funcionários 
peritos já treinados. 

No sábado, 05 de maio, es-
tiveram reunidos no auditório 
da Cúria Diocesana de Jales, 
representantes das Cáritas Pa-
roquiais, das Pastorais Sociais 
e Entidades Sociais vincula-
dos a diocese, onde refleti-
ram as dimensões assistencial, 
promocional, reivindicativa 
e política das pastorais e en-
tidades, e dos projetos acom-
panhados pelas Cáritas.

O presidente da Cáritas 
Diocesana, o Bispo Dom Re-
ginaldo Andrietta, falou um 
pouco sobre as dimensões do 
trabalho realizado pela Cá-
ritas, destacando os pilares 
essenciais para o trabalho so-
cial, que é o assistencialismo, 
a promoção, a reivindicação 
e a política. Os agentes, tem 
uma missão árdua de lutar 
pelos direitos dos cidadãos, 
reivindicando e promovendo 
ações concretas em favor dos 
mais necessitados.

Dom Reginaldo afirmou 
que, “o serviço da Cáritas en-
globa todos os membros da 
Igreja Católica, isso é muito 
importante, a Cáritas é uma 
motivadora para que os cris-
tãos católicos assumam a vi-
ver intensamente a caridade 
do Cristo, que se manifesta 

Diocese de Jales de prepara 
para a Solenidade de Pentecostes

em dimensões, uma caridade 
do ponto de vista do socorro 
imediato as pessoas segundo 
as suas necessidades mais ur-
gentes, o que nós chamamos 
dimensão assistencial e tam-
bém a dimensão promocional, 
nós conhecemos bem esse adá-
gio popular que tem todos seus 
sentidos, não basta dar o peixe 
é necessário também ensinar 
a pescar.”

“Nós fazemos a nossa parte, 
a Igreja Católica faz muito e os 
poderes públicos nas distintas 

instâncias muitas vezes não 
correspondem aquilo que tem 
realmente como finalidade, 
de apoiar as entidades que es-
tão trabalhando no social, em 
primeiro lugar, mas fazer tam-
bém a sua parte”. Acrescentou 
Andrietta.

A Coordenadora de Projetos 
Sociais da Cáritas Diocesa-
na, Cléia Dias, apresentou o 
andamento dos projetos e a 
previsão de orçamento para 
as próximas atividades. Refor-
çou também a importância de 

avançar de forma organizada, 
para alcançar os objetivos e 
metas. 

A Cáritas Diocesana vem 
realizando visitas aos proje-
tos, auxiliando e conhecendo 
mais de perto as atividades 
desenvolvidas, e junto com a 
Assessoria de Comunicação da 
Diocese de Jales, planeja para 
o próximo semestre iniciar pe-
quenos documentários sobre 
os projetos, como forma de 
reconhecimento e promoção 
social.
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Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ofício Judicial - vara unica
Rua XV de Novembro, 4871, prédio - centro - Palmeira 

D’Oeste/SP - CEP: 15720-000

processo nº 0000100-38.2004.8.26.0414. Palmeira D’Oeste, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Rafael Salomão Oliveira, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a(o) Avelino Penha, Rg 999.69-6, CPF 
344.429.878-15, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração 
/ Manutenção de Posse por parte de Companhia de Desen-
volvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo, 
alegando em síntese: que o requerido se comprometeu dentre 
outras obrigações assumidas, desocupar o imóvel, entretanto, 
deixou o imóvel a mercê de terceiros, bem como, deixo de pagar 
as prestações mensais, em total superior de três parcelas atra-
sadas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, que é de 30 dias, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
mais. Dado e passado nesta cidade de Palmeira D’oeste, aos 22 
de novembro de 2017.

O avanço da Operação Lava 
Jato, que já levou ao cárcere um 
ex-presidente, ex-governadores, 
ex-ministros, parlamentares, 
grandes empresários e outros 
figurões até então inatingíveis, 
somada à extinção do foro 
privilegiado e aos esquemas 
que se elabora para o aperto 
à fiscalização fazendária de 
agentes públicos, podem re-
presentar a proclamação de uma 
nova república. Principalmen-
te quando vem acompanhada 
da nova legislação trabalhista   
tendente a acabar com os sin-
dicatos pelegos e politiqueiros, 
que em vez de servir às classes 
que representam, atuam como 
aparelhos político-ideológicos. 
Outro ponto que poderia ajudar 
é a privatização das mais de 
150 empresas estatais que, 
em vez de servir ao país e à 
sociedade, têm sido usadas 
como cabides de emprego 
para a acomodação de cabos 
eleitorais e até para a prática 
da corrupção.

A república que pode surgir 
da grave crise que vivemos, 
onde está difícil até encontrar 
verdadeiras lideranças para 
concorrer à presidência, tem 
de ser a verdadeira represen-
tação daquilo que sonharam 
os precursores dessa forma 
de governo. Diferente do que 

A REPROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA

ocorre atualmente no país, 
seus titulares não podem deter 
foro especial e nem direitos 
que os tornem diferentes do 
cidadão a quem, quando se 
candidatam, se propõem a 
representar. É inadmissível 
que quase 60 mil ocupantes de 
cargos e funções sejam isen-
tos de responder judicialmen-
te pelos atos cometidos. O 
máximo que se pode admitir 
de imunidade é para os cargos 
e não para seus ocupantes en-

tem de ser empresário. Seu pa-
pel deve ser normativo e licen-
ciador. Foi-se o tempo em que 
o Brasil era um país distante e 
atrasado que não interessava aos 
investidores e, por isso, o Esta-
do era obrigado a atuar no ramo 
da infraestrutura e do fomento. 
Hoje, em vez de manter estatais 
inchadas e sujeitas à corrupção, 
temos de transferi-las à iniciati-
va privada, que produz melhor 
e mais barato, e fiscalizar para 
que seus operadores atuem den-
tro da legislação, paguem seus 
tributos e cumpram suas obriga-
ções sociais conforme as neces-
sidades e interesses nacionais. 
É interessante, também, a idéia 
que surge de, em vez de manter 
estatais o transporte e a merenda 
escolar, onde ultimamente se 
apura focos de corrupção, distri-
buir os recursos diretamente aos 
alunos ou suas famílias, para 
que adquiram os serviços de 
prestadores particulares.

 A nova república que pode 
estar se desenhando como resul-
tado da crise, precisa reforçar a 
igualdade entre os cidadãos, aca-
bar com os feudos e oligarquias, 
fortalecer o poder fiscalizador do 
Estado e potencializar a iniciativa 
privada. Temos tudo para ser uma 
das potências mundiais. Basta 
eliminar os vícios que sempre 
nos impuseram o atraso...

 
Tenente-PM Dirceu Cardoso 

Gonçalves

As festividades alusivas à co-
memoração do 60º (Sexagési-
mo) aniversário da cidade de São 
Francisco SP; terminou nessa 
sexta-feira dia 05/maio/2018.

As comemorações do sexa-
gésimo aniversário de fundação 
do município de São Francisco 
foram consideradas um sucesso 
pela comissão organizadora e 
pelo público que compareceu em 
massa às festividades.

Além dos shows, tivemos com-
petições esportivas, foram realiza-
das atividades de lazer, culturais 
e cívicas durante o período de 28/
abril a 05 deste mês, com partici-
pação de toda sociedade, escolas e 
a Organização Araras Kids.

São Francisco completou no 
dia 03 de maio, 60 anos de fun-

dação e o prefeito Maurício com 
sua equipe realizou a maior festa 
de todos os tempos na cidade.

“Almejo que as conquistas 
do município de São Francisco 
sejam sempre em prol de todos, 
demonstrando que cabe a nós 
agentes políticos fazer o amanhã, 
na incessante busca do caminho 
correto por um município mais 
digno com os direitos da popula-
ção cada vez mais concretizados. 
Parabéns a todos que cumprem 
o seu dever, sempre fazendo o 
melhor, também aqueles que 
buscam novas idéias e aceitam 
os desafios. É com essa ideolo-
gia, trabalho, trabalho e trabalho 
que alcançaremos os objetivos 
de construir uma cidade cada vez 
melhor, deslumbrando o sucesso 

vindouro”. 
(Prefeito Maurício Honório de 

Carvalho).
O prefeito Maurício ainda con-

cluiu dizendo:
“Um passado de glórias, um 

presente de desafios, um futuro 
promissor. São 60 anos de muita 
história e conquistas. Minhas feli-
citações à população são-francis-
quense que constrói e colabora a 
cada dia para o desenvolvimento 
desse belo município e dessa ci-
dade feliz. Tudo isso foi possível 
juntamente com a Câmara de Ve-
readores e os nossos funcionários 
da prefeitura, quais com a popu-
lação, os agradeço de coração”.

Durante as comemorações ti-
vemos, Banda Samarino, Banda 
Jafferson, Léo Jacomassi, MC 

Vagnão Assis, Divino & Donize-
te, Futebol, Futsal, Apresentações 
Culturais na Escola Oscar Antô-
nio da Costa como a Orquestra 
Caipira da cidade de Aparecida 
d’Oeste, Inaugurações e muita 
alegria dos são-francisquenses e 
da população regional presente.

São Francisco recebeu a visita 
do deputado estadual e amigo 
Carlão Pignatari que veio trazer 
o seu caloroso abraço aos são-
-francisquenses.

Outro ponto alto da festa foi a 
cavalgada, dessa vez comandada 
pelo vereador Carlim da Pá.

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍ-

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

DADE FELIZ

SEXAGÉSIMO ANIVERSÁRIO DE SÃO FRANCISCO
MAIOR EVENTO REALIZADO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE SÃO FRANCISCO FOI UM SUCESSO, 

AGRADECIMENTOS DO PREFEITO MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO.

quanto cidadãos.
A pessoa física do presidente 

da República, do governador 
estadual, senador, deputado, 
prefeito e vereador, assim como 
a dos magistrados e ocupantes 
de funções públicas de todas as 
espécies não pode ser blindada 
pelas garantias do cargo que 
exerce. Se um deles bateu na 
mulher, sonegou imposto ou 
cometeu ato de corrupção, tem 
de ser processado e apenado, 
pois esses atos não fazem parte 
da liturgia de sua função pública 
ou oficial.

O Estado, por seu turno, não 
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EXRATO DE CONTRATO
Contrato nº 19/2018
Processo nº DISPENSA N° 002/18
Objeto Contratação de empresa do ramo, para forne-

cer  diariamente, via correio eletrônico ou wibesite: o boletim de 
publicações em nome da Prefeitura Municipal de São Francisco, 
pelo período de 12 meses, conforme detalhamento do Anexo I, 
da minuta do Contrato

Contratante Prefeitura Municipal de São Francisco
Contratada GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Vigência 01/05/2018 a 30/04/2019 ( 12 meses)
Valor Global R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais)
Assinatura 01 de maio de 2018
São Francisco/SP, 01 de maio de 2018.
Maurício Honório de Carvalho
Prefeito Municipal

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 14/2018 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal 
de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 10/2018, Proc. 
14/18, para a Contratação de Empresa(s)  para a aquisição de 
Material Odontológico, destinado ao Setor de Saúde Bucal, da 
Unidade Básica de Saúde de São Francisco,  pelo período de 12 
meses, conforme se especifica no  Anexo I do Edital. O Arquivo 
Magnético da Proposta, o envelope de Proposta impressa, o  En-
velope de Documentação  deverão ser apresentadas na Divisão 
de Licitação da Prefeitura Municipal, sito à Avenida Oscar Antonio 
da Costa, 1187, até as 13h30 do 24 de maio de 2018, nos dias 
úteis e horários de expediente. 

Obs. As empresas que retirarem o Edital via site, deverão 
solicitar ao Setor de Licitação o envio do Arquivo Magnético da 
Proposta.

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  10 de maio de 2018. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 15/2018 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal 
de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 11/2018, Proc. 
15/18, para a Contratação de Empresa(s)  para a aquisição de 
PÃES, destinados à merenda escolar e demais Setores desta 
Municipalidade,  por 12 meses, conforme se especifica no  Ane-
xo I do Edital. O Arquivo Magnético da Proposta, o envelope de 
Proposta impressa, o  Envelope de Documentação  deverão ser 
apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito 
à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 10h00 do 23 de 
maio de 2018, nos dias úteis e horários de expediente. 

Obs. As empresas que retirarem o Edital via site, deverão 
solicitar ao Setor de Licitação o envio do Arquivo Magnético da 
Proposta.

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  10 de maio de 2018. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO-SP. 
EDITAL DE PREGÃO N.º 16/2018 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO - Prefeito do Município 

de São Francisco, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que 
se acha aberto no Setor de Administração da Prefeitura Municipal 
de São Francisco-SP, o EDITAL DE PREGÃO N.º 12/2018, Proc. 
16/18, para a Contratação de Empresa(s)  para a aquisição de 
Gêneros Alimentícios e Produtos de Limpeza para atendimento 
ao Programa de Serviço e Atenção Integral à Família- PAIF-, do 
governo federal, desenvolvido pelo Setor Social  , desta Muni-
cipalidade,  no ano de 2018, conforme se especifica no  Anexo 
I do Edital. O Arquivo Magnético da Proposta, o envelope de 
Proposta impressa, o  Envelope de Documentação  deverão ser 
apresentadas na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal, sito 
à Avenida Oscar Antonio da Costa, 1187, até as 14h00 do 23 de 
maio de 2018, nos dias úteis e horários de expediente. 

Obs. As empresas que retirarem o Edital via site, deverão 
solicitar ao Setor de Licitação o envio do Arquivo Magnético da 
Proposta.

Melhores informações e Edital completo serão obtidos no 
endereço acima, nos dias úteis, ou pelo telefone (17) 3693-1101 
– Zilda Lucas e no site da Prefeitura Municipal (saofrancisco.
sp.gov.br).

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO-SP. 
AOS  10 de maio de 2018. 
MAURÍCIO HONÓRIO DE CARVALHO 
PREFEITO  MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO FRANCISCO

O Programa Direção Se-
gura – ação coordenada 
pelo Detran.SP para a pre-
venção e redução de aci-
dentes e mortes no trânsito 
causados pelo consumo de 
álcool combinado com dire-
ção – autuou 17 pessoas em 
operação de fiscalização da 
Lei Seca realizada na noite 
desta sexta (11),  em Fer-
nandópolis.

Durante a blitz, realizada 
na Avenida dos Expedicio-
nários Brasileiros, foram 
fiscalizados 223 veículos. 
Os condutores foram autu-
ados por embriaguez ao vo-
lante e terão de pagar multa 
no valor de R$ 2.934,70, 
além de responderem a pro-
cesso administrativo no De-
tran.SP para a suspensão 
do direito de dirigir por 12 
meses.

Ação integrada – Lançado 
no Carnaval de 2013, o Pro-
grama Direção Segura inte-
gra equipes do Detran.SP, 
das polícias Militar, Civil 
e Técnico-Científica. Pela 
Lei Seca (lei 12.760/2012), 

todos os motoristas flagra-
dos em fiscalizações têm 
direito a ampla defesa, até 
que a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) seja efe-

tivamente suspensa. Se o 
condutor voltar a cometer 
a mesma infração dentro de 
12 meses, o valor da multa 
será dobrado.

PROGRAMA DIREÇÃO SEGURA AUTUA 
17 MOTORISTAS EM FERNANDÓPOLIS
Blitz de fiscalização da Lei Seca foi realizada nesta sexta (11); ao todo, 223 veículos foram fiscalizados.

EXTRATO DE CONTRATO – 001/2018

Contrato nº 003/2018; Processo nº 003/2018; Dispensa 
nº003/2018

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços 
em consultoria financeira para carteira dos ativos do Instituto.

Contratante: Instituto de Previdência Municipal de Nova Canaã 
Paulista

Contratada: Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários 
Ltda.

Vigência: 16/04/2018 a 16/04/2019
Valor Global: R$6.000,00 (seis mil reais)
Assinatura: 16 de abril de 2018

Nova Canaã Paulista/SP, 16 de abril de 2018.

___________________________________________
ROSELI DE ANGELI MIRANDA
Diretora Presidente

Instituto de Previdência 
Municipal de Nova Canaã Paulista
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TURISMO ABRE INSCRIÇÕES PARA 
CURSO DE QUALIFICAÇÃO GRATUITO

Os profissionais que atuam 
na linha de frente do turismo 
ou pessoas que pretendem 
atuar nesse mercado em fran-
ca expansão terão uma nova 
oportunidade a partir desta 
quinta-feira (10). O Ministé-
rio do Turismo abriu as inscri-
ções para o curso gratuito do 
canal Brasil Braços Abertos 
para todo o Brasil. O número 
de vagas é ilimitado e as ins-
crições podem ser realizadas 
até 31 de outubro de 2018.

O Curso de Atendimento ao 
Turista possui carga horária 
de 80 horas. Está dividido em 
quatro módulos com conteúdo 
direcionado para a recepção 
do visitante, incluindo noções 
básicas da língua inglesa. O 
acesso ao canal Brasil Bra-
ços Abertos pode ser feito em 

qualquer equipamento com 
acesso à internet, como smar-
tphone, tablet ou computador.

“A qualificação profissio-
nal é uma das principais de-
mandas do turismo brasileiro 
e o curso online e gratuito é 
um formato muito interessan-
te que nos permite alcançar 
um número expressivo de 
pessoas, principalmente os 

profissionais em atividade 
que não têm tempo ou condi-
ções de se deslocar para fazer 
um treinamento presencial”, 
comenta o ministro do Turis-
mo, Vinicius Lummertz.

O canal Brasil Braços 
Abertos foi lançado em abril 
de 2017 e já qualificou mais 
de 2,7 mil pessoas em todo 
o país. Nesta segunda fase, 

o MTur dará oportunidade 
de conclusão do curso aos 
inscritos no ano passado 
que não conseguiram fazê-
-lo. Neste caso, o interessado 
deve acessar a plataforma 
com o seu login e retomar os 
estudos. O prazo para con-
clusão do curso, para todos 
os inscritos, é 15 de janeiro 
de 2019.

Interessados devem acessar o canal Brasil Braços Abertos, plataforma tecnológica de aprendizado à distância em ambiente digital do MTur
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PALMEIRA D’OESTE, Quinta-feira, 10 de Maio de 2018

Um dos presentes de aniversário 
que São Francisco recebeu em seus 
60 anos de fundação foi a inaugura-
ção da Praça Direitos Humanos lo-
calizada no Conjunto Habitacional 
São Francisco de Assis (Centro).

A nova praça tem o objetivo de 
proporcionar bem estar e oferecer 
outro espaço atrativo para a po-
pulação.

No local foi instalado um play-
ground com brinquedos para 
crianças se divertirem, a área ainda 
contém bancos, pergolados, pai-
sagismo completo e uma bela arte 
do artista Rommy Artz nos muros.

“PRAÇA DIREITOS HUMA-
NOS MAIS UMA CONQUISTA 
DO PREFEITO MAURÍCIO”

Por: Anderson Pimenta 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO 

DE SÃO FRANCISCO SP.
GOVERNO DO POVO – CI-

DADE FELIZ

“PRESENTE DE ANIVERSÁRIO” COHAB SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
EM SÃO FRANCISCO SP.  RECEBE A “PRAÇA DIREITOS HUMANOS”
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VERDADE OU MENTIRA?
Nas últimas semanas cir-

culou nas redes sociais uma 
notícia sobre uma nota de 10 
Libras com o rosto de Ayrton 
Senna seguida da seguinte 
frase, “Enquanto no Brasil 
cometem o crime de carimbar 
o rosto de um ladrão nas no-
tas, os ingleses homenageiam 
o Senna em suas cédulas!”. A 
notícia em questão é falsa e 
a montagem vem cercada de 

diferentes explicações. 
Analisando a imagem da 

nota espalhada através de gru-
pos no WhatsApp podemos 
perceber que trata-se de uma 
montagem.

A imagem original não tem 
o rosto do piloto Ayrton Sen-
na, mas de Charles Darwin, 
naturalista britânico autor da 
teoria da evolução das espé-
cies. A nota comemorativa foi 

lançada no ano de 2000
O que pode ser afirmado é 

que foi feita uma petição ao 
Parlamento Inglês para que 
homenageassem o piloto Ayr-
ton Senna por conta dos 20 
anos de sua morte e a petição 
foi negada.

Portanto, afirmamos a to-
dos que a notícia é falsa e não 
passou de uma entre muitas 
“Fake News”.

Essa semana o ator Josh Brolin revelou que 
‘Deadpool 2’ está passando por algumas refil-
magens e, ao que tudo indica, a decisão foi to-
mada após o aguardado filme ter recebi algumas 
reações negativas em sessões-teste.

O site Movie Web relatou que a sequência 
está sendo descrita como “uma grande bagun-
ça”, além de vários personagens terem sido 
desperdiçados.

O jornalista Jeremy Conrad, do site ManaByte 
também relatou em seu twitter sobre a exibição 
do filme e sua recepção ruim, apagando os twe-
ets depois. Conrad também comenta que o que 
assistiu de ‘X-Men: Fênix Negra’ foi melhor que 
‘Deadpool 2’. Vale destacar que tudo ainda não 
passa de um rumor e que novas informações 

oficiais devem sair em breve. 
‘Deadpool 2’ foi escri-

to por Drew Goddard 
(‘O Segredo da Ca-
bana’, ‘Perdido em 
Marte’) e  Ryan Reynolds.

Na trama da sequência, de-
pois de sobreviver a um ataque 
bovino quase fatal, um chefe de ca-
feteria desfigurado (Wade Wilson) luta 
para alcançar seu sonho de se tornar o 
barman mais quente de Mayberry, en-
quanto também aprende a lidar com sua 
perda de paladar. Procurando reencontrar 
seu gosto pela vida, junto com um capa-
citor de fluxo, Wade precisa lutar contra 

‘Deadpool 2’ recebe críticas negativas em 
sessões-teste: “uma grande bagunça”

ninjas, Yakuza, e uma alcateia de caninos sexualmente agres-
sivos, enquanto faz uma jornada pelo mundo para descobrir 
a importância da família, amizade e sabor – encontrando um 
novo gosto para a aventura e ganhando o cobiçado título 
de Melhor Amante do Mundo em sua caneca de café.

O filme do anti-herói teve sua estreia antecipada 
e agora chega aos cinemas em 18 de maio de 
2018.
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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!
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No dia 10 de maio, quinta 
feira as 19:30 no Centro Cul-
tural Antônio Carlos Candil, 
foi realizado o evento promo-
vido pela Escola Municipal 
Disnei Antonio Monzanipara 
para homenagear as Mamães.

Foi passado um filme que 
conta a história de vida de 
Benjamin Solomon Carson, 

o maior neurocirurgião pe-
diatra da década de 80/90, 
que chegou ao auge da sua 
carreira quando operou com 
sucesso, pela primeira vez 
na história da medicina, uma 
separação crânio-cefálica 
ocipital de gêmeos siameses 
alemães, sem que nenhum 
deles morresse. Da infância 

pobre à Medalha Presidencial 
da Liberdade na Casa Bran-
ca em 2008, foi um caminho 
muito difícil onde as atitudes 
da mãe foram decisivas para 
colocar o filho (que os cole-
guinhas chamavam de bur-
ro) no caminho de um futuro 
brilhante.

Ao término do filme a Di-

retora da Escola Alda Rodri-
gues fez uma breve compara-
ção entre as mães de hoje e a 
do filme, motivando-as sem-
pre a acreditarem em seus fi-
lhos. Em seguida, juntamente 
com a primeira dama Aline 
Chile, foram sorteados vários 
brindes (arrecadados pelo 
programa escola da família) 

e passaram um emocionante 
vídeo dos alunos homenage-
ando suas mães.

Ficou bem nítido que a 
equipe da Escola Disnei ama 
o que faz e liderados pela Di-
retora Alda Rodrigues fize-
ram um ótimo trabalho!

Agradecimentos especiais: 
equipe Escola da Família, 

Professores, Alunos, Fun-
cionários, Comercio Local, 
Prefeitura Municipal, Cleide 
Gusson e Alda Rodrigues, 
juntos planejaram ou partici-
param, tudo feito com muito 
carinho e atenção, pensando 
em cada detalhe para home-
nagear as mamães.

Parabéns a todos!

ESCOLA MUNICIPAL DISNEI ANTONIO MONZANI DE PALMEIRA 
D’OESTE REALIZA EVENTO PARA HOMENAGIAR AS MÃES

O quão os avanços na tecnolo-
gia voltada às telecomunicações 
podem ser realmente úteis para 
nós?

Se você é um apaixonado pelas 
novidades e avanços na área de 
tecnologia, principalmente as 
que dizem respeito às telecomu-
nicações (mais especificamente 
telefonia móvel e internet, sendo 
ela móvel ou fixa) assim como 
eu, sempre vai cobiçar possuir 
aquele smartphone que foi lan-
çado há dias ou aquele roteador 
WiFi cheio de antenas.

Porém até que ponto os recur-
sos que esses lançamentos trazem 
são úteis para nós? Pois o marke-
ting voltado a esses produtos tem 
somente um objetivo: vender; 
em razão disso, nenhuma propa-
ganda diz quais são os requisitos 
para que as tecnologias embar-
cadas em cada produto “entrem 
em ação”.

Por isso, é necessário levar al-
guns pontos em consideração ao 
adquirir produtos com novas 
tecnologias embarcadas:

• No caso dos celulares, exis-
tem aparelhos “top de linha” 
hoje no mercado que prometem 
dados móveis a velocidades de 
600mbps e até 1gbps, porém 
essas velocidades máximas 
nominais não valem de nada 
de a operadora de telefônica 
celular não disponibilizar uma 

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO

infraestrutura em suas torres de 
comunicação que suporte tais 
velocidades e tais tecnologias 
que proporcionam esse feito.

• No caso dos roteadores, 
alguns modelos prometem 
867mbps ou até mais que 
1gbps de velocidades sem fio, 
graças ao atual padrão sem fio 
802.11ac, e são compostos de 
várias antenas. O principal 
ponto que se deve considerar é: 
qual a velocidade da sua internet 
contratada? Digamos que você 
tenha uma internet de 100mbps 
e, no seu uso diário, não há a ne-

cessidade de transferir grandes 
volumes de dados entre com-
putadores, onde pelo menos 1 
esteja conectado sem fio; neste 
cenário, a velocidade máxima 
alcançada será de 100mbps, 
velocidade essa possível com 
um roteador de 2 antenas, com 
valor relativamente bem menor.

• Ainda no caso dos rote-
adores, há um outro ponto a 
ser considerado que é a com-
patibilidade dos dispositivos 
conectados a ele em relação às 
tecnologias embarcadas. Con-
sideremos como exemplo um 

roteador com 5 antenas, sendo 
3 para a frequência de 2.4Ghz, 
protocolo 802.11n, e velocidade 
de até 450mbps e 2 antenas para 
a frequência de 5Ghz, protocolo 
802.11ac, e velocidades de até 
867mbps. Um dispositivo qual-
quer (celular, tablet, notebook) 
conectado a esse roteador, para 
alcançar as velocidades máxi-
mas terão que ter frequência 
2.4Ghz (mais comum), com-
patibilidade com o protocolo 
802.11n e 3 antenas internas 
para a recepção do sinal, ou, 
frequência 5Ghz (menos co-
mum), compatibilidade com o 
protocolo 802.11ac e 2 antenas 
internas para recepção do sinal.

É inegável o fato de que a 
tecnologia está em constan-
te evolução, porém de nada 
adianta investirmos em uma 
tecnologia recém lançada, se 
as infraestruturas existentes 
ao nosso redor não comporta 
tal avanço.

Sendo assim, digamos que o 
“mundo que queremos”, seja 
um mundo onde investimos em 
tecnologia e, quase que instan-
taneamente, seja possível perce-
ber os benefícios decorrentes de 
tais avanços.

Renan Alves Montoro – Sócio 
e administrador de rede e infra-
estrutura no provedor de acesso 
à internet RVNeT.  

O prazo para renovação 
do contrato do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(Fies) do primeiro semestre 
deste ano foi adiado mais 
uma vez e se encerra no dia 
25 de maio. 

O prazo final para a re-
novação seria no dia 10. 
A nova data foi definida 
em portaria publicada na 
edição de hoje do Diário 
Oficial da União. 

Os contratos do Fies pre-
cisam ser aditados todo se-
mestre. O pedido é feito 
inicialmente pelas insti-
tuições de ensino e depois 
as informações devem ser 
validadas pelos estudantes 
pela internet no Sistema 
Informatizado do Fundo de 
Financiamento Estudantil 
(SisFies). Neste semestre, 
cerca de 1,1 milhão de con-
tratos devem ser renova-
dos. 

No caso das renovações 
que tenham alguma altera-
ção nas cláusulas do con-
trato, o estudante precisa 
levar a nova documentação 
ao agente financeiro - Ban-

co do Brasil ou Caixa Eco-
nômica Federal - para con-
cluir a renovação. Já nos 
aditamentos simplificados, 
a renovação é formalizada 
a partir da validação do es-
tudante no sistema. 

Inicialmente, os estudan-
tes tinham até o dia 30 de 
abril para fazer a renova-
ção, o prazo foi prorrogado 
até hoje e agora estendido 
mais uma vez até o dia 25 
de maio pelo Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE), do 
Ministério da Educação. 

O Fies concede financia-
mento a estudantes em cur-
sos superiores não gratui-
tos, com avaliação positiva 
nos processos conduzidos 
pelo Ministério da Edu-
cação. Os estudantes que 
ingressaram no programa 
a partir de 2018 aderiram 
ao Novo Fies que divide 
o programa em diferentes 
modalidades, possibilitan-
do juros zero e uma escala 
de financiamentos que va-
ria conforme a renda fami-
liar do candidato.

Prazo de renovação 
do Fies é adiado 
para 25 de maio
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A moradora da Rua Guido 
Parminonde, no Jardim Brasil, 
na quarta-feira, dia 09, estava 
em casa e percebeu a presença 
de uma mulher em frente a sua 
residência que aparentava estar 
perdida, afirmando que morava 
na cidade de São Francisco.

Segundo informações obtidas 
pela reportagem do Jornal do 
Povo da Rádio Assunção FM, a 
mulher disse que estava á pro-
cura de uma fábrica de lingerie 
para poder pagar uma conta e 
um bilhete de loteria, que havia 
comprado do proprietário, se-
gundo ela estava premiado, mas 
não sabia ler.

Enquanto conversavam um 
homem que passava pela rua se 
prontificou a levá-las até a lotéri-
ca, sendo um comparsa. A vítima 
decidiu acompanhar já que esta-
va compadecida com a situação. 
Eles foram até o centro da cida-
de, quando o homem estacionou 
o veículo. Elas permaneceram 
no carro, o homem saiu e voltou 
com um suposto documento que 
comprovava que os números do 
bilhete estavam premiados.

Em seguida eles foram até um 
banco, local onde o homem re-
tornou com um envelope com 
dinheiro e disse ser proprietário e 
que tinha condições de colaborar 
para a retirada do maior valor 
referente ao bilhete premiado, 
entregou até para que a outra 

integrante do golpe pudesse 
conferir.

Da mesma forma foi pedido 
para que a vítima comprovasse 
que havia dinheiro no banco, 
eles se dirigiram até a Caixa 
Econômica Federal onde ela 
sacou R$ 5.000,00 e voltou para 
o automóvel e mostrou para os 
envolvidos, assim eles poderiam 
voltar até agência para que fosse 
possível sacar o valor referente 
ao bilhete.

A suposta ganhadora da lote-
ria federal pediu uma garantia e 
permaneceu no veículo, com R$ 
5.000,00 e ainda um anel e uma 
aliança de ouro da vítima e um 
celular. Enquanto a vítima e o ho-
mem se direcionavam para agên-
cia para sacar o dinheiro referente 
ao bilhete, já na porta da agência 
ele afirmou que precisaria voltar 
ao carro, pois não havia anotado 
o nome completo da ganhadora 
do bilhete e pediu para que a víti-
ma fosse pegando uma senha de 
atendimento na agência.

Minutos depois a vítima per-
cebeu que havia sofrido um 
golpe, ao retornar ao local onde 
o carro estava estacionado não 
encontrado mais o veículo e os 
dois envolvidos. Foi feito um de 
registro de boletim de ocorrência 
na Central de Polícia Judiciária 
e o caso será investigado como 
estelionato. 

Fonte: Assunção Notícias

Idosa cai em 
golpe do bilhete 

premiado e 
perde R$ 5 mil

Na terça-feira, 08 de maio, a 
Secretaria de Saúde da cidade 
de Santa Fé do Sul, por meio 
da Vigilância Epidemiológica 
informou que foi registrada a 
primeira morte no município por 
conta do vírus H1N1 no ano de 
2018, sendo a vítima um jovem 
de 27 anos. Segundo comuni-
cado da secretaria, o jovem já 
apresentava a presença de do-
ença prévia pulmonar, no caso 
asma, apresentou pneumonia 
bacteriana  e uma insuficiência 
renal aguda onde veio evoluir 
para óbito. Ele estava internado 
em São José do Rio Preto desde 
o dia 1º de maio.

A cidade já havia contabili-
zado mais de 15 casos positi-
vos da gripe H1N1 somente no 
último mês. De acordo com a 
Secretaria na época, a maioria 
dos casos foi registrada em 
crianças que se conhecem e 
estudam em escolas da cida-
de. Existe ainda uma série de 
exames que estavam sujeitos 
a análise e verificação.

Foi recomendado pela Se-
cretaria de Saúde do municí-
pio, que a população aumente 
a atenção e os cuidados com a 
higiene pessoal, principalmen-
te em locais utilizados pela 
coletividade. Ao mesmo tem-
po em que pessoas que apre-
sentem sintomas ou sinais da 
gripe, que procure a unidade 
básica de saúde mais próxima 
para o devido atendimento, 
evitando assim uma maior 
transmissão na cidade.

Confira na integra o comu-
nicado que foi emitido pela 
Secretaria de Saúde:

“A Secretaria municipal de 
Saúde comunica um óbito de 
um paciente que foi diagnos-
tico com h1n1. O mesmo re-
cebeu tratamento adequado, 
apresentando melhora do qua-
dro, mas pela presença de do-
ença previa pulmonar, no caso 
asma, apresentou pneumonia 
bacteriana, e uma insufici-
ência renal aguda onde veio 
evoluir para óbito. A secretaria 
Municipal de Saúde solicita 
a toda população que mante-
nha os cuidados de higiene, já 

Em Santa Fé do Sul é confirmada 
primeira morte por H1N1 em 2018

que a forma mais comum de 
transmissão da doença é de 
pessoa a pessoa, e que todos 

estejam atentos aos sinais da 
gripe, como tosse seca, febre 
alta, dores no corpo, cansaço 

e que se dirija a uma unidade 
de saúde ou UPA caso neces-
sário”.

 Com Ilson Colombo de Lima

Confirmada morte de paciente diagnosticada 
com gripe H3N2 em Aparecida d’Oeste

A idosa de 83 anos já apre-
sentava um quadro clínico com 
complicações, por conta de 
diabetes e insuficiência cardí-
aca, informou a Secretaria de 
Saúde do município.

Para a Vigilância Epidemio-
lógica da cidade de Aparecida 
d’ Oeste, a morte da idosa de 
83 anos foi um caso isolado. 

O fato foi confirmado nesta 
terça-feira, ela foi diagnosti-
cada com o vírus H3N2.

Segundo informado pela 
secretaria, uma síndrome 
respiratória aguda grave foi 
o principal agravante para a 
morte da idosa, que esteve in-
ternada na Santa Casa de Jales. 
As complicações surgiram de-

vido à um quadro de diabetes e 
insuficiência cardíaca.

Responsável por acompa-
nhar as demandas nesta área 
de saúde, a Vigilância Epide-
miológica afirma tratar-se de 
um caso isolado, sendo que a 
cidade de Estrela d’ Oeste não 
registrou nenhuma outra noti-
ficação de gripe H3N2.

O condutor que morreu no local 
tratava-se de um deficiente físico, 
não possuindo a perna esquerda. 
Para conduzir o veículo que não 
era adotado ela utilizava um cabo 
de vassoura.Um homem morreu 
na noite desta quarta-feira, 09 de 
maio, em um acidente na Ro-
dovia Euclides da Cunha (SP-
320). A condutora do outro ve-
ículo, uma estudante de Santa 
Fé do Sul permanece internada 
na Santa Casa de Jales.

Segundo informações obti-
das pela reportagem do Jornal 
do Povo da Rádio Assunção, 
às 20h30 o condutor de uma 
Saveiro, com placas de São 
José do Rio Preto, colidiu fron-
talmente com Fiat Uno Way, de 
Cassilândia (MS). O acidente 
aconteceu próximo a cida-
de de Urânia, no quilômetro 
594, mais 800 metros, sentido 
á Santa Salete. Identificado 
como L.A.P.L., 46 anos, apo-

sentado e morador da cidade 
de Nipoã, perdeu o controle 
da direção ultrapassando o 
canteiro central e invadindo 
a pista contrária. O condutor 
L.A.P.L. utilizava de um cabo de 
vassoura na direção, na condição 
de deficiente físico, sem a perna 
esquerda. Com o impacto ele não 
resistiu aos ferimentos e morreu 
no local.

A estudante universitária de 
23 anos, identificada M.M.S., 
foi socorrida por uma unidade do 

SAMU, sendo encaminhada para 
atendimento médico na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA-
-24h). Devido ao quadro clínico 
foi transferida para a Santa Casa 
de Jales.  

Segundo informado pela Santa 
Casa de Jales, a estudante segue 
internada e por precauções está 
em observação pelo período de 
48 horas. Com o acidente ele ob-
teve um trauma abdominal leve 
não sendo necessária intervenção 
cirúrgica.

Cadeirante provoca acidente ao dirigir com cabo 
de vassoura e morre na rodovia Euclides da Cunha

 Assunção Notícias


