
Foram muitos anos de luta até 
que fosse conquistada esta obra 
para o Distrito de Dalas, a cons-
trução de sua rede de esgoto.

Buscando maiores informações 
sobre como foi conquistado o re-
curso, descobrimos que neste caso 
não existiu interferência de nenhum 
deputado, tratasse de um trabalho 
conjunto entre o Prefeito Pezão, 
Vereador Vilson e a FEHIDRO.

O valor aprovado para execu-
ção da obra pela FEHIDRO é de 
R$ 381.949,29 com uma contra-
partida paga pela prefeitura de 
R$ 7.794,89.

Como se trata de algo que cha-
mamos de Saneamento Básico, 
foi uma conquista de grande im-
portância para o Distrito. 

Saneamento Básico trata dos 
problemas relativos ao abaste-
cimento de água, à coleta e dis-
posição dos esgotos sanitários, 
ao controle da poluição causada 
por esses esgotos, à drenagem 
urbana (águas pluviais) e ao acon-
dicionamento, coleta, transporte e 
destino final dos resíduos sólidos.

Agora o Distrito de Dalas terá 
mais condições em relação a sua 
qualidade de Vida e menores 
riscos relacionados, inclusive, 
a doenças infectocontagiosas, 
redução de insetos, agua contami-
nada, falta d’água e entre outras. 

Medidas de controle agora se-
rão acionadas e acompanhadas 
por agentes públicos da Sabesp 
e Municipais, tais como:

• Evitar o contato com água 
contaminada;

• Controlar a população de ca-
ramujos;

• Evitar a contaminação das 
águas superficiais através do tra-
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tamento adequado das excretas 
bem com sua disposição final;

• Doenças infecciosas rela-
cionadas com a água / Doenças 
infecciosas relacionadas com 
excretas (esgotos) / Doenças 
infecciosas relacionadas com 
o lixo / Doenças infecciosas 
relacionadas com a habitação;

• Cólera (agente etimológi-
co: Vibrio Choleras) / Febre 

tifoide (agente etimológico: 
Salmonela Typhi) / Disenteria 
bacilar (agente etimológico: 
Shigella Spp) / Hepatite in-
fecciosa (agente etimológico: 
Vírus), etc;

• Eliminação dos locais de 
reprodução dos insetos através 
de drenagem / Proteção das ha-
bitações através de telas contra 
insetos / Fornecimento de água 

a população para evitar visitas a 
córregos e entre outras medidas 
mais.

Ficamos contentes por Dalas 
e acompanharemos a conclusão 
da obra.

Parabenizamos ao Vereador 
Vilson de Dalas e ao Prefeito Pe-
zão Montanari pela parceria e 
luta pelos munícipes do distrito 
de Dalas.
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O deputado estadual Itamar 
Borges esteve presente na ceri-
mônia de assinatura de convênios 
que beneficiam municípios do 
Estado de São Paulo, realizada 
nesta segunda-feira, 18 de junho, 
no Palácio dos Bandeirantes. 
Itamar Borges destinou recursos 

para o município de Aparecida 
D’Oeste, que será beneficiado 
com R$ 200 mil para obras de 
pavimentação, e esteve no even-
to juntamente com o prefeito da 
cidade, Maércio.

“O recape de ruas e avenidas 
trará mais segurança e conforto 

para todos os moradores e visi-
tantes do município. Fico feliz 
em levar mais esta conquista à po-
pulação de Aparecida D’Oeste”, 
disse o deputado Itamar.

A prefeitura de Aparecida 
D’Oeste já entregou o projeto de 
obra. Agora, aguarda a análise do 

Governo. Após isso, o convênio 
será publicado no Diário Ofi-
cial e a obra poderá ser iniciada. 
O secretário de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, Maurício 
Juvenal, e o secretário de Estado 
da Saúde, Marco Antonio Zago, 
também prestigiaram a cerimônia.

Aparecida D’Oeste recebe recursos para recapeamento asfáltico
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Começo com uma histori-
nha que sempre lembro para 
explicar estas nossas tropicais 
plagas. Há, no mundo, quatro 
modalidades de sociedade: a 
primeira é a inglesa, aberta, 
onde tudo é permitido salvo 
o que for proibido; a segunda 
é a alemã, rígida, onde tudo é 
proibido salvo o que for per-
mitido; a terceira é a totalitá-
ria, ultra-fechada, de índole 
ditatorial, onde tudo é proibi-
do mesmo o que for permiti-
do; e, por último, a brasileira, 
onde tudo é permitido mesmo 
o que for proibido.

Querem um exemplo? A úl-
tima greve dos caminhoneiros, 
que bloqueou o livre trânsito 
de pessoas e automóveis e deu 
prejuízo que alguns estipulam 
em R$ 60 bilhões até o mo-
mento, com consequências 
sérias sobre a vida das pessoas 
– educação, saúde, alimenta-
ção, serviços etc. O fato é que 
o país retrocedeu passos em 
seu avanço civilizatório. Pois 
bem, multas foram estipula-
das, como se viu na decisão 
do ministro do STF, Alexandre 
de Moraes, de determinar que 
96 empresas transportadoras 
pagassem em 15 dias R$ 141 
milhões pelo descumprimento 
da liminar que determinava o 
desbloqueio imediato de ro-
dovias.

Depois, o TST determinou 
que os petroleiros, em greve 
logo depois, arcassem com 
multa de R$ 2 milhões por dia.

E o que estamos vendo? A 
Câmara dos Deputados avalia 
anistiar as penalidades impos-
tas, na esteira de um projeto de 
lei que regulamenta o trans-
porte rodoviário de cargas no 
país e cujo relator é o deputado 
Nelson Marquezelli (PTB-SP).

Se isso vier de fato a ocorrer, 
o Brasil mostra sua cara sem 

retoques: a desmoralização das 
Cortes judiciárias, a desfaça-
tez, a hipocrisia dos nossos 
representantes e, mais, a prova 
inconteste de que, por aqui, 
tudo é possível: transgredir a 
lei e não ser punido, descum-
prir o ordenamento jurídico 
do país e, em troca, receber 
aplausos por conduta ilegal, 
imoral, restritiva aos valores 
de nossa democracia. Cai bem 
sobre nossa fisionomia institu-
cional aquela frase atribuída a 
De Gaulle  - o Brasil não é um 
país sério. (A frase, na verda-
de, é de autoria do embaixador 
brasileiro na França entre 1956 
e 1964, genro do presidente 
Artur Bernardes, Carlos Alves 
de Souza Filho, a propósito da 
“guerra da lagosta”, assunto 
que envolveu uma pergunta 
que lhe fez o correspondente 
do JB em Paris, Luis Edgar de 
Andrade. O diplomata cochi-
chou aquele dito.)

O fato é que por estas nos-
sas bandas, não é só a cor-
rupção que suja a veste de 
políticos, governantes e em-

ESCULHAMBAÇÃO GERAL

Atualmente, é muito comum 
que qualquer pessoa que neces-
site de um roteador WiFi em sua 
residência ou empresa compre 
um roteador pela internet e, ao 
tê-lo em mãos, instale por conta 
própria. Já existem roteadores os 
quais é possível fazer sua confi-
guração através de um aplicativo 
instalado no próprio celular.

Porém, na maioria das vezes, as 
boas práticas a serem tomadas no 
momento dessa configuração não 
são levadas em consideração, o 
que torna seu roteador vulnerável 
e exposto para toda a internet, e 
isso quer dizer que ataques mali-
ciosos provenientes de qualquer 
lugar do mundo alcancem sua 
rede doméstica com a finalidade 
de capturar e roubar dados que 
passem por esse roteador ou, que 
faça com que seu roteador seja 
mais um de milhões de roteado-
res que juntos originam ataques 
massivos com a finalidade de 
derrubar milhões de conexões 

QUAIS OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS 
AO SE CONFIGURAR UM ROTEADOR?

pelo mundo.
Então o que fazer?
- Configurar uma senha per-

sonalizada para acessar as con-

figurações do roteador para que 
as mesmas não sejam acessadas 
através da combinação login/
senha que vem configurado 

por padrão de fábrica, mas veja 
bem, estamos falando da senha 
de acesso ao roteador, e não da 
senha para se conectar ao WiFi;

- Alterar periodicamente tanto 
a senha de acesso as configura-
ções, como a senha de conexão 
ao WiFi;

- Manter a firmware, que nada 
mais é que o sistema operacional 
que controla seu roteador, sempre 
atualizado com a última versão dis-
ponibilizada no site do fabricante;

Essas são as boas práticas bási-
cas a serem praticadas para garan-
tir que seu roteador esteja imune 
de ataques maliciosos. Caso você 
não consiga fazer estas etapas 
sozinho, procure um profissional 
para fazê-las por você e garantir 
que sua rede doméstica esteja 
protegida.

Renan Alves montoro, Sócio 
e Administrador de Redes e Infra-
estrutura do provedor de acesso 
à internet RVNeT.

presários. A lama se espalha 
em uma enxurrada que agrega 
um amontoado de futricas, 
politicagem, grupismo, fisio-
logismo, desmandos, rasgos 
da lei maior, a Constituição, 
malhas intestinas, projetos 
de lei com foco no corpora-
tivismo, domínio de castas, 
desleixo, incúria, desmandos 
de todos os tipos.

Se amanhã novas greves sur-
girem, os grevistas saberão, 
de antemão, que haverá um 
político “de espírito cívico” a 
lhe estender a mão. Não serão 
punidos. Ganharão loas. Fico 
imaginando a reação de um 
alto ministro de nossas Cor-

tes ao ver jogada no lixo do 
desprezo sua decisão de punir 
quem não anda nos traçados da 
lei. Se os malfeitos do nosso 
cotidiano se multiplicam é 
porque os “bem-feitores” da 
representação política mexem 
com o pauzinho que têm às 
mãos, a “fazeção de leis”. E 
que ninguém se assuste com 
as máfias criminosas que dão 
ordens de dentro das prisões. 
A propósito, o faturamento do 
PCC pode chegar, este ano, a 
R$ 800 milhões. Grana que 
dá para eleger uma grande 
bancada.

Gaudêncio Torquato 
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Telefones: (17) 3651-1547 e 3651-1186
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CAMAC
Fone: (17) 3651-1423
Fone/Fax: 3651-1339

CANÁRIO - MAteRIAIs pARA CONstRuções

RuA BRAsIl, Nº 56-100 - CeNtRO - pAlMeIRA d’Oeste-sp

j. c. mingati & 
mingati ltda.

defensivos, Fertilizantes e 
Produtos agropecuários em geral

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

Av. CArlos Gomes, 
nº 47-90
Centro

Palmeira d’oeste-sP

Fone (17)
3651-1048
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 Processo nº008  - 05/06/2018

 Ref. Pensão por Morte

 Interessado:  MICAELY FERNANDA MIRANDA BAZOLLO 

SILVA

  Decisão  

O Instituto de Previdência Municipal de Palmeira D’ Oeste Esta-

do de São Paulo – IPREM, torna publico o Processo n° 008/2018, 

em que a requerente MICAELY FERNANDA MIRANDA BAZOLLO 

SILVA, brasileira, solteira, já qualificada nos autos , pleiteou Pen-

são por Morte.

O processo está devidamente autuado com os documentos 

comprobatórios e demais peças que demonstra a necessidade 

da concessão de pensão por morte. 

Decido. A Pensão por Morte é procedente visto que está devi-

damente comprovado, fazendo jus ao benefício com proventos 

integrais,  estando assim de acordo com o disposto no artigo 71 II 

, 72, 73 e 75 da Lei Complementar Municipal nº. 04/2005 . 

Publique. Registre. Intime-se

Palmeira D’ Oeste, (SP), 05 de junho de 2018.

MARILDE MURZANI TEIXEIRA SANTIAGO

SUPERINTENDENTE
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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!

CONVOCAÇÃO

 Audiência Pública LDO para o Exercício de 2019. 

 “A CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D´OESTE, NO USO 

DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E EM ATENÇÃO AO QUE 

DISPÕE O ARTIGO 48, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLE-

MENTAR N° 101/2000 – LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL; 

CONVOCA A TODOS CIDADÃOS APARECIDENSES PARA 

PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE REALIZAR-

-SE-Á NO DIA  20/06/2018, NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES,  SITO À RUA JOSÉ TOMAZ, 

Nº608, CENTRO, A PARTIR DAS 15:00 HORAS , MOMENTO EM 

QUE SERÃO DISCUTIDAS AS PROPOSTAS PARA A LDO – LEI 

DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  PARA O EXERCÍCIO DE 

2019.” 

- PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº13 DE 13 DE ABRIL DE 

2018.

CAMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D´OESTE, EM  11 DE 

JUNHO DE 2018. 

CÁTIA LUIZA FANTE

PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA D´OESTE

 O Brasil de hoje vive um 
momento crítico, onde em 
razão de interesses escusos, 
o princípio de autoridade foi 
abandonado, o governo é fra-
co e impopular e as institui-
ções são permanentemente 
confrontadas. Mesmo com 
a Operação Lava Jato e suas 
paralelas apurando horrores 
cometidos contra o Estado e 
os cidadãos e encarcerando 
notórias figuras, ruidosos gru-
pos ainda buscam explicar o 
inexplicável e potencializar 
a desordem. Os ditos movi-
mentos sociais pregam e pra-
ticam a desobediência civil.  
As facções criminosas que as-
sumiram o lugar do Estado no 
sistema prisional, comandam 
uma poderosa e devastadora 
indústria do crime alastrada 
por todo o território nacional e 
com ramificações internacio-
nais. A eleição que se avizinha 
vem carregada de indefinição 
e descrença na medida em que 
muitos dos seus postulantes, 
ainda não atingidos pela Lei 
da Ficha Limpa (que só pune 
os condenados em segunda 
instância), são investigados 
ou respondem processos em 
fase inicial.

Ao tomar conhecimento das 
falcatruas que derrubaram o 
governo do Partido dos Traba-
lhadores e mancharam prati-
camente todas as agremiações 
partidárias, parcelas da popu-
lação clamam pela intervenção 
militar, que seria a tomada do 
poder pelas Forças Armadas. 
Seria apenas a repetição de 
episódios já consolidados na 
historia política brasileira, 
onde os militares assumiram 
e tutelaram o poder em mo-
mentos de desordem ou perigo 
institucional. O mais recente 
e, portanto, conhecido pela 
população atual, é o ocorrido 
em 31 de abril de 1964, que 
instituiu o regime militar e vi-
gorou por 21 anos. O clamor 
busca o restabelecimento da 
autoridade dilapidada ao longo 
da democracia restabelecida 
em 1985 quando os políticos, 
notadamente os líderes, “para 
não se parecerem com os mi-
litares de 64”, fizeram vistas 
grossas ao crime e optaram 
conviver com seus praticantes.

OS MILITARES NAS ELEIÇÕES

Durante os 33 anos que nos 
separam do fim do ultimo regi-
me militar, mesmo com toda a 
pregação contrária feita pelas 
lideranças políticas, dezenas 
de militares compuseram as 
casas legislativas nos dife-
rentes níveis. Um deles é o 
deputado federal Jair Bolso-
naro, que hoje desponta nas 
pesquisas presidenciais. Mas, 
além dele e dos que já exercem 
mandatos de deputado federal 
e estadual e de vereador, temos 
o movimento que já apresen-
tou 71 candidatos egressos dos 
quartéis, preparados para se 
candidatar a senador, gover-
nador e deputado. É o grupo 
de militares legalistas que 
buscará chegar ao poder pelo 
voto em vez de recorrer à força 
das armas.

A democracia é o regime 
ideal.  Infelizmente, a atual 
democracia brasileira precisa 
de reparos. A fraqueza da au-
toridade é o principal defeito, 
e a sistemática exclusão dos 
militares é outro. Os recentes 
acontecimentos da vida na-
cional – intervenção no Rio de 

Janeiro e a greve dos caminho-
neiros – são demonstrações 
inequívocas de que os mili-
tares, homens e mulheres que 
passam a vida toda estudando 
e se aperfeiçoando, estão aptos 
a contribuir para recolocar o 

país nos trilhos. Ainda bem 
que têm a disposição de fazê-
-lo pelo democrático cami-
nho das eleições. Pelas armas, 
nunca!...

 
Tenente Dirceu Cardoso
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Polícia Militar de Jales 
prende traficante na Rua 1 

Na noite de sexta-feira (15/06), 
por volta das 22h, após receber 
denúncia anônima informando 
que um indivíduo havia se apos-
sado da casa de um idoso para lá 
realizar tráfico de drogas sem 
sua permissão, os policiais fo-
ram averiguar.

Ao chegarem no local se 
depararam com W.M.O.S. no 
portão da residência, o qual 
saiu correndo para os fundos e 
dispensou uma sacola plástica 
no trajeto.

O indivíduo foi abordado jun-
to com outros quatro indivíduos 
que estavam no interior da casa.

Na sacola dispensada havia 
porções de crack e maconha, 
além de R$37,00. No bolso da 
blusa de W.M.O.S. também 
foram encontrados R$104,00.

Durante a abordagem chegou 
na residência o proprietário e 
morador, o qual confirmou que 

o indivíduo havia se apossado 
de sua casa e lá estava fazendo a 
prática de tráfico de drogas, bem 
como trazia alguns usuários 
para fazer uso de drogas sem a 
sua permissão. Disse ainda que 
não retirou W.M.O.S. de sua 
residência por temer ameaças 

e represália posterior.
W.M.O.S era conhecido dos 

policiais por ter praticado vários 
delitos quando ainda menor, tais 
como furto, roubo e tráfico de 
drogas. Os outros abordados se 
declararam usuários de drogas.

Diante dos fatos foi dada voz 

de prisão em flagrante ao cri-
minoso, e após  presentado na 
Central de Polícia foi recolhido 
na Cadeia Pública De Santa Fe 
Do Sul.

Polícia Militar, você pode con-
fiar!

Polícia Militar de Palmeira D’Oeste prende 
traficante com 8 porções de maconha

No final da noite de sábado (16/06), por volta 
das 23:45h, os policiais avistaram J.V.M.R., 
o qual tentou fugir quando notou que seria 
abordado.

O criminoso foi perseguido e abordado na 
Av. Prefeito Hélio Ponce e com ele somente 
foi encontrada a quantia de R$49,00.

Entretanto, ao refazer o trajeto feito pelo 
indivíduo durante a tentativa de fuga, os po-
liciais encontraram oito porções de maconha 
embaladas em plástico que foram dispensadas 
por ele.

O traficante recebeu voz de prisão em fla-
grante e foi apresentado na Central de Polí-
cia Judiciária, e posteriormente foi encami-
nhando à Cadeia Pública de Santa Fé do Sul. 
Polícia Militar, você pode confiar!
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O projeto do telemarketing 
iniciado em Jales em 2017 foi 
expandido para a população de 
Urânia. Após boa aceitação nas 
duas cidades a instituição decidiu 
expandir para mais cinco municí-
pios referenciados. Agora serão 
as cidades de Aparecida D’Oeste, 
Marinópolis, Palmeira D’Oeste, 
São Francisco e Vitória Brasil 
contribuírem com o hospital atra-
vés desse trabalho. 

A gerente do setor de Captação 
de Recursos, Luciana Vicente, 
afirmou que a Santa Casa precisa 
de recursos “Após bons resulta-
dos em Jales e Urânia resolve-
mos dar um passo e adicionar as 
cincos cidades em nossa lista do 
Telemarketing. A expectativa é 
grande, acreditamos na solida-

riedade da população.”
O provedor Junior Ferreira des-

tacou a oportunidade que a popu-
lação tem para ajudar o hospital 
“Agradecemos todas as pessoas 
que nos ajudam diariamente por 
esta atitude. Estamos confiantes 
com o projeto nos municípios 
de Aparecida D’Oeste, Mari-
nópolis, Palmeira D’Oeste, São 
Francisco e Vitória Brasil, os 
moradores são parceiros e vão 
contribuir com a instituição”. 

O objetivo é iniciar o telema-
rketing nas cidades na próxima 
semana de junho de 2018. Em 
caso de dúvidas da veracidade 
do trabalho. Para mais infor-
mações ligue (17)3622-5003. 
Colabore com a Santa Casa de 
Jales. 

Santa Casa de Jales expande 
captação de recursos através 
do telemarketing em cinco 
municípios referenciados

Luciana Vicente, gerente do setor de Captação de Recursos, o provedor 
Junior Ferreira e a colaboradora do Telemarketing, Alice
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