
celebridades

Luan Santana ostentou ao publicar 
uma foto de seu carro de luxo Merce-
des-Benz, nesta quarta-feira, 27. No 
registro, o cantor, que comparou no-
vo visual com um caminhão, aparece 
sentado em cima do capô do jipe clas-
se G, considerado o primeiro da nova 
geração da marca. O veículo G 63 Bra-
bus AMG é superexclusivo e chegou 
ao Brasil em setembro do ano passa-
do, podendo custar até R$ 1.179.900. 
Além da ostentação, o sertanejo brin-
cou ao escrever na legenda uma frase 
estilo “Tumblr”. Página A10

Luan Santana 
exibe carrão de 
R$ 1,2  milhão 
em foto: 
“Lindo, mas 
eu sou mais”

Aguinaldo Silva
teve 2h para 
resolver cenas 
sem Gagliasso 
em novela

A novela “O Sétimo Guardião” sofreu 
alterações nas gravações após o pro-
tagonista, Bruno Gagliasso, ser inter-
nado e passar por uma cirurgia devido 
a um cálculo renal. Ao receber a notí-
cia, o autor da trama das nove, Agui-
naldo Silva, que incluiu cenas com a 
personagem de Marina Ruy Barbosa 
criticando as fofocas geradas na web, 
surtou. Em seu Facebook, ele falou so-
bre sua reação.  Página A10

social
Os melhores 
cliques com 
os destaques 
e m eventos e 
comemorações 
de Fernandó-
polis e região 
estão na colu-
na Social do 

jornal  ‘O Extra’. Na foto, destaque 
para a aniversariante Isabella Da-
ra. Página A10
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 28/02/19

 26°

 19°

50mm 
90%


chuva

 98% 
74%

WNW 
7km/h


vento

 06:18h 
18:48h

Chuvoso durante o dia e à noite.

SEX - 01/03/19

 28°

 18°

35mm 
90%


chuva

 99% 
70%

NNW 
8km/h


vento

 06:18h 
18:48h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

SÁB - 02/03/19
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 18°

30mm 
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chuva

 99% 
57%

WSW 
11km/h


vento

 06:18h 
18:47h

Chuvoso durante o dia e à noite.

DOM - 03/03/19

 30°

 18°

10mm 
90%


chuva

 98% 
59%

SE 
7km/h


vento

 06:19h 
18:46h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEG - 04/03/19
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64%
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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à  PENDÊNCIA

1.274 eleitores faltosos precisam 
regularizar situação eleitoral
Eleitores faltosos nas três últimas eleições deverão procurar Cartório 
e se regularizar; prazo de 60 dias é válido até o dia 6 de maio

Mirassol busca 
segunda vitória 
seguida contra o 
São Caetano

 Página A8

Programa 
Energia mais 
Eficiente atende 
Brasitânia hoje

 Página A5

Votuporanguense 
visita Linense 
nesta sexta, 
visando o G8

 Página A8

A Justiça Eleitoral de Fer-
nandópolis faz alerta aos 
eleitores, em situação de 
pendência, a buscarem 

no Cartório Eleitoral regularizar sua 
situação perante o órgão, de forma 
antecipada, para evitar filas próxi-
mo do término do prazo previsto para 
quem está há três eleições sem votar. 
A recomendação é do juiz eleitoral 
Maurício Ferreira Fontes. Em edital, 
Dr. Maurício Ferreira Fontes ressalta 
que no dia 7 de março começa o pra-
zo de 60 dias para os eleitores que 
faltaram três eleições regularizem a 
situação. O segundo turno nas elei-
ções é considerado uma eleição au-
tônoma. Página A2

à  INVESTIMENTO DE R$ 180 MIL

Apae inaugura novo 
espaço aquático 

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae) de Fernandópo-
lis inaugurou no final da tarde des-
ta quinta-feira, 28, um novo espaço 
aquático que irá atender os mais de 

150 assistidos pela instituição atual-
mente.  Com uma estrutura aces-
sível e adaptada, o espaço recebe 
o nome da fundadora da entidade 
Wandalice Franco Renesto. O local 

foi construído para disponibilizar às 
pessoas com deficiência intelectual 
e/ou múltipla do município e região 
o que há de melhor em habilitação 
e reabilitação aquática. Página A5

Polícia fecha 
‘distribuidora’ 
que vendia 
anabolizantes 

 Página A7

Elektro se exime de culpa e diz que alertou 
UPA sobre defeito em transformador 

Após matéria publicada no jor-
nal O Extra.net, na edição de quar-
ta-feira, 27, na qual foi retratada a 
queda de energia no prédio da UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento), 
de Fernandópolis, possivelmente 

devido ao estouro de um transfor-
mador, em decorrência da forte chu-
va registrada na noite de segunda-
-feira, 25, a Elektro enviou à redação 
uma nota esclarecendo o caso. Con-
fira a nota na página A4.

Deflagragrada 
operação contra o 
tráfico de drogas
Durante a operação, três veículos, dinheiro e 
apetrechos para uso de drogas foram apreendidos

 Página A7

Prefeito e vice prestigiam 
inauguração das reformas e 
melhorias do Pronto Socorro

Na manhã desta quinta-feira, 28, o 
prefeito de Fernandópolis, André Pes-
suto, o vice-prefeito e secretário de 
Assistência Social, Gustavo Pinato, 
acompanhados de secretários e fun-
cionários públicos do setor de saúde, 
participaram da solenidade de inau-

guração das reformas e melhorias do 
Pronto Socorro da Santa Casa de Fer-
nandópolis. A data também marcou 
o aniversário de 63 da inauguração 
do Hospital, que iniciou seu atendi-
mento em 28 de fevereiro de 1956. 
Página A3

Macedônia sedia 
Fórum de Turismo 
Maravilhas do 
Rio Grande

 Página A4



editorial

A2 | Geral | SEXTA-FEIRA, 01 DE MARÇO DE 2019  

A verdadeira paz
l Por MARCOS ORATI

Pastor do Ministério Luz Para os Povos de Fernandópolis

Texto Bíblico: Filipenses 4: 
“7. E a paz de Deus, que excede 
todo o entendimento, guardará 
os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus. 
8. Quanto ao mais, irmãos, tudo 
o que é verdadeiro, tudo o que 
é honesto, tudo o que é justo, 
tudo o que é puro, tudo o que 
é amável, tudo o que é de boa 
fama, se há alguma virtude, e se 
há algum louvor, nisso pensai. 
9. O que também aprendestes, e 
recebestes, e ouvistes, e vistes em 
mim, isso fazei; e o Deus de paz 
será convosco.”

Jesus está no Cenáculo, jun-
to com Seus discípulos, na 
antessala de Seu martí-
rio. Longe de estar perple-

xo e intimidado pelos atrozes sofri-
mentos que deverá enfrentar, está 
acalmando o coração de Seus dis-
cípulos. Uma das promessas mais 
consoladoras que Jesus ministra a 
eles é esta: “Deixo-vos a paz, a mi-
nha paz vos dou”.

A paz é um estado de alma, quan-
do desfrutamos plena confiança em 
Deus, mesmo em meio às turbulên-
cias mais ruidosas da vida. A paz 
não é ausência de tempestade; é 
o senso da presença protetora de 
Deus em meio à tempestade. Num 
mundo marcado pela guerra, ferido 
pelo ódio e encharcado de aflição, 
nós podemos experimentar a paz 
de Deus, que excede todo o enten-
dimento. Em vez de vivermos es-
trangulados pela ansiedade, po-
demos ser protegidos pela paz. A 

paz de Deus é a sentinela que guar-
da a nossa mente e o nosso cora-
ção, a nossa razão e os nossos sen-
timentos.

A paz de Deus é diferente da paz 
com Deus. Esta fala de um relacio-
namento certo com Deus; aquela, 
de um sentimento de descanso em 
virtude desse relacionamento. A 
paz com Deus é a causa, e a paz de 
Deus é o resultado. A paz de Deus 
substitui a ansiedade, quando, nas 
turbulências da vida, deixamos de 
olhar para as circunstâncias para 
adorarmos a Deus por quem Ele é 
e rendermos graças a Ele pelo que 
Ele faz. Adoração, petição e grati-
dão são os remédios divinos pa-
ra a ansiedade, e a paz de Deus é 
a cura que invade a nossa mente 
e o nosso coração. Você, portan-

to, não precisa viver atormentado; 
pode experimentar agora mesmo 
a paz de Deus, que excede todo o 
entendimento. É dessa paz que Je-
sus estava falando com Seus discí-
pulos, na mesma noite em que foi 
traído por Judas Iscariotes. Foi na 
mesma noite em que enfrentaria 
a mais renhida das batalhas, uma 
batalha de sangrento suor no jar-
dim do Getsêmani; a noite em que 
Pedro, covardemente, o negaria, 
enquanto Ele sofreria cusparadas, 
açoites e escárnios nas mãos do si-
nédrio judaico. Naquela noite Seus 
discípulos se dispersariam, e Je-
sus seria sentenciado à morte pe-
lo crime de blasfêmia. Oh, o Pastor 
ferido está consolando as ovelhas! 
Oh, o nosso glorioso Redentor es-
tá deixando para nós a Sua paz.

Essa paz é diametralmente opos-
ta à paz que o mundo dá. A paz 
que o mundo oferece é uma trégua 
que sacrifica a verdade, esconde a 
justiça e aliança-se com o pecado. 
A paz que o mundo dá é um arre-
medo de paz. Mas a paz que Cris-
to dá é verdadeira. Ela nos colo-
ca num relacionamento certo com 
Deus, com o próximo e com nós 

mesmos. Essa paz não é costura-
da nos bastidores ensombrecidos 
da iniquidade, mas foi selada na 
cruz do Calvário. É a paz que co-
loca os nossos pés no caminho da 
santidade. É a paz que nos leva a 
amar até mesmo os nossos inimi-
gos. É a paz que aquieta a nossa 
alma até mesmo nos vales mais es-
curos da vida. É a paz que reina em 
nós, mesmo quando o nosso cor-
po está sendo surrado pela enfer-
midade. Esta paz não nos abando-
na nem mesmo quando cruzamos 
o vale da sombra da morte. A paz 
que Cristo dá é a paz que triunfa 
sobre o medo, vence nossas angús-
tias e nos equipa para vivermos vi-
toriosamente todos os dias da nos-
sa vida.

Você já conhece essa paz? Está 
tudo bem com sua alma? Há des-
canso em sua mente? Há refrigé-
rio em seu coração? Você já foi re-
conciliado com Deus e já desfruta, 
portanto, da paz com Deus? Você 
já tem sido inundado com as con-
solações divinas e, por isso, já tem 
bebido dessa fonte inexaurível da 
paz de Deus?

Deus abençoe!

artigo

à  PENDÊNCIA

O tempo é uma das coi-
sas mais preciosas 
que existem, princi-
palmente hoje, em 

que precisamos correr sem pa-
rar, numa busca frenética por di-
nheiro e pela manutenção dos 
bens que conquistamos com mui-
to esforço. 

Por isso, perder tempo é por de-
mais penoso, haja vista a neces-
sidade de sorvermos com máxi-
ma intensidade os momentos em 
que fazemos o que dá prazer, jun-
to com quem nos merece. É pre-
ciso abandonar o que não se po-
de mudar.

Abandone a falsa ilusão de o 
outro vá mudar, de que um dia 
ele vai acordar e, sem mais nem 
menos, mudará seu comporta-
mento, nem que seja daqui a 
anos e anos. Quem realmente 
quer mudar não precisa de nin-
guém lhe implorando, dia após 
dia, que mude. Poucos conse-
guem mudar comportamentos 
que prejudicam quem está ao la-
do, pois, para isso, é preciso en-
xergar o outro. Pessoas que ma-
chucam não enxergam ninguém 
além do eu.

Abandone o amor por alguém, 
quando esse sentimento só exis-
tir dentro de você. Ninguém con-
segue sustentar um relaciona-
mento sozinho, simplesmente 
porque afeto não vinga de for-

ma unilateral, sem reciprocidade 
e cumplicidade. Mendigar sen-
timentos é humilhante demais, 
pois só traz dor e vazio. O eco 
amoroso vem com verdades, na-
da menos do que isso. Ecos va-
zios não significam nada e você 
merece muito mais do que nada.

Abandone as amizades que 
não possuem nenhum resquício 
de lealdade na forma como se 
desenvolvem. Assim como nos 
relacionamentos amorosos, se 
não houver duas partes comple-
tas e mutuamente ligadas, o pe-
so recairá todo de um lado só. 
E, se for você quem carrega es-
se peso extra, certamente não 
compensa permanecer mais ali. 
Não force amizade, nem se humi-
lhe por quem nunca se lembra de 
que você existe. Antes de qual-
quer coisa, seja seu próprio me-
lhor amigo.

Como se vê, abandonar pes-
soas que não amam de volta, 
lugares que sufocam, situações 
que machucam e lembranças 
doídas será uma estratégia de 
sobrevivência eficaz e extrema-
mente necessária, caso quei-
ramos seguir em paz. É assim 
que a gente não perde a espe-
rança de ir ao encontro de gen-
te verdadeira e de momentos 
preciosos, que nos aguardam 
sempre por aí, quando menos 
esperamos.
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imagem do dia
Um carro é 
visto entre os 
escombros 
após a 
passagem de 
um tornado 
em Havana, 
Cuba. Vários 
bairros da 
cidade foram 
afetados, 
causando 
interrupção do 
fornecimento 
de energia 
e causando 
destruição 
de prédios e 
veículos. 

Ilusão

A Justiça Eleitoral de 
Fernandópolis faz aler-
ta aos eleitores, em si-
tuação de pendência, 

a buscarem no Cartório Eleitoral 
regularizar sua situação perante 
o órgão, de forma antecipada, pa-
ra evitar filas próximo do término 
do prazo previsto para quem está 
há três eleições sem votar. A reco-
mendação é do juiz eleitoral Mau-
rício Ferreira Fontes.

Em edital, Dr. Maurício Ferrei-
ra Fontes ressalta que no dia 7 de 
março começa o prazo de 60 dias 
para os eleitores que faltaram três 
eleições regularizem a situação. O 
segundo turno nas eleições é con-
siderado uma eleição autônoma. 

Para quitar a dívida com a Jus-
tiça Eleitoral, é preciso compare-
cer ao Cartório munido do título de 
eleitor e um documento oficial com 
fotografia. No local, a pessoa deve-
rá retirar uma guia de recolhimen-
to a ser paga em bancos ou rede 
credenciada. Com o comprovan-
te de pagamento, ela deve retor-
nar ao Cartório Eleitoral para re-
gularização que deve ser feita até 

Justiça alerta para 
regularização eleitoral
Eleitores faltosos nas três últimas eleições deverão procurar Cartório 
e se regularizar; prazo de 60 dias é válido até o dia 6 de maio

o dia 6 de maio. Sem este procedi-
mento, após esta data, o título se-
rá cancelado. 

Em Fernandópolis, 1.274 pesso-
as faltosas em pleitos estão na imi-
nência de ter o documento eleitoral 
cancelado. O edital, no qual cons-
tam os nomes das pessoas, encon-
tra-se no Cartório Eleitoral, situado 

à Avenida Expedicionários Brasi-
leiros, nº 638, Jardim América.

IMPORTÂNCIA
Ainda de acordo com o Cartório 

Eleitoral de Fernandópolis, a regu-
larização dos eleitores é de suma 
importância, tendo em vista de que 
o título é um documento imprescin-
dível para a vida do cidadão.    

Para quitar a dívida com a Justiça Eleitoral, é preciso comparecer ao Cartório 
localizado à Avenida Expedicionários Brasileiros, nº 638, Jardim América   

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net



SEXTA-FEIRA, 01 DE MARÇO DE 2019  |  Geral | A3
à  EVENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
TERMO DE CANCELAMENTO

REF: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019
Fica CANCELADO o presente processo licitatório Concorrência nº 

001/2019,  para “contratação de empresa especializada para reformas e 
implantações de sistemas de proteção a combate a incêndios de EMEI, 
CEMEIS, EMEFS, EMEFA e CEMEIEF da Secretaria Municipal de Edu-
cação do Município de Fernandópolis, conforme lotes, com fornecimento 
de material e mão de obra, conforme memorial descritivo, orçamentos, 
cronogramas físicos - financeiros individual/global e projetos”, con-
forme solicitação do Sr. Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura, 
Habitação e Urbanismo.

Fernandópolis, 28 de fevereiro de 2019.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 093/2019.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.
PROCESSO Nº. 005/2019. 
Contratado: F.C. LOPES INFORMÁTICA LTDA ME
VALOR: R$ 2.330,00                 ASSINATURA: 21/02/2019.    
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

PARA IMPLANTAÇÃO DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADO, LOCALIZADO NA RUA PASTOR ALCIDES PEREIRA 
DE SOUZA ESQUINA COM A RUA 8, BAIRRO CONJUNTO HABI-
TACIONAL ALBINO MININELLI NO MUNICÍPIO DE FERNAN-
DÓPOLIS/SP, QUE SERÃO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROJETO 
DE LEI Nº 4.795 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018, DO DECRETO Nº  
8.227 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 E DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0363555-75/2012., COM  PARCELADAMENTE EM ATÉ 90 (NO-
VENTA) DIAS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
COMPETENTE OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM 
ATÉ 10 (DEZ) DIAS”. MOD. PREGÃO Nº. 001/2019. 

Fernandópolis-SP, 28 de fevereiro de 2019.
RAFAEL VIEIRA MENEZES

GERENTE DE SUPRIMENTOS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 098/2019             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.
PROCESSO Nº. 005/2019. 
Contratado: COMERCIAL ML LTDA ME
VALOR: R$ 36.022,00                ASSINATURA: 21/02/2019.    
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

PARA IMPLANTAÇÃO DO CEU - CENTRO DE ARTES E ESPORTES 
UNIFICADO, LOCALIZADO NA RUA PASTOR ALCIDES PEREIRA 
DE SOUZA ESQUINA COM A RUA 8, BAIRRO CONJUNTO HABI-
TACIONAL ALBINO MININELLI NO MUNICÍPIO DE FERNAN-
DÓPOLIS/SP, QUE SERÃO ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO PROJETO 
DE LEI Nº 4.795 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2018, DO DECRETO Nº  
8.227 DE 08 DE JANEIRO DE 2019 E DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 0363555-75/2012., COM  PARCELADAMENTE EM ATÉ 90 (NO-
VENTA) DIAS, A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
COMPETENTE OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM 
ATÉ 10 (DEZ) DIAS”. MOD. PREGÃO Nº. 001/2019. 

Fernandópolis-SP, 28 de fevereiro de 2019.
RAFAEL VIEIRA MENEZES

GERENTE DE SUPRIMENTOS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.“TERMO DE ADJUDICAÇÃO”
Pelo presente termo, relativo ao Processo nº 169/2018, Convite nº 

002/2019, para a contratação de empresa especializada para forne-
cimento de peças e serviços de mão de obra para reparos no veículo 
Fiat Ducato nº 421, Placas DJM – 1565, da Secretaria Municipal de 
Saúde, ADJUDICO o objeto do CONVITE Nº 002/2019, em favor 
das empresas: AILTON BRAIDA – ME., o Lote 01..R$ 15.250,00 - 
AZADIESEL ELETRO DIESEL FERNANDOPOLIS LTDA – EPP., 
o Lote 02...R$ 7.080,00

Fernandópolis-SP., 28 de fevereiro de 2019.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.
TRATAR COM LEONILDA PELO CELULAR: (17) 99609-7429

ALUGA-SE APARTAMENTO
NO GUARUJá

LOCALIzADO NA PRAIA DA ENSEADA, 
A 150 METROS DA PRAIA, COM 2 qUARTOS 
E UMA SUíTE, COM 6 CAMAS, GELADEIRA,

TELEVISõES E EqUIPAMENTOS DE COzINhA.
(17) 99722-0568 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 303 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 35 MIL +  TRANSF.  DIV.

publicações

Na manhã desta 
quinta-feira, 28, 
o prefeito de Fer-
nandópolis, An-

dré Pessuto, o vice-prefeito 
e secretário de Assistên-
cia Social, Gustavo Pinato, 
acompanhados de secretá-
rios e funcionários públi-
cos do setor de saúde, par-
ticiparam da solenidade de 
inauguração das reformas e 
melhorias do Pronto Socor-
ro da Santa Casa de Fer-
nandópolis. A data também 
marcou o aniversário de 63 
da inauguração do Hospi-
tal, que iniciou seu atendi-
mento em 28 de fevereiro 
de 1956.

O evento foi realizado na 
área externa do Pronto So-
corro e contou com a pre-
sença de diversas autori-
dades, representantes de 
clubes de serviços, direto-
res e funcionários do hos-
pital que comemoraram a 
conquista, fruto de recursos 
federais através de emen-

da parlamentar do deputa-
do federal Fausto Pinato, no 
valor de R$ 450 mil.

Com o recurso, além de 
todos os benefícios do PS, 
com instalação de apare-
lhos condicionadores de 
ar, bebedouro, reforma ge-
ral e nova mobília, também 
foram feitas obras de re-
cuperação e reativação da 
Unidade V. 

O setor de ortopedia tam-
bém foi reinaugurado du-
rante a solenidade, refor-
mado e recuperado pelos 
colaboradores do Depar-
tamento de Manutenção 
do Hospital. Em todas as 
ações de melhoria, a Santa 
Casa também contou com 
o apoio de doadores da co-
munidade local que fizeram 
doações para complemen-
tar as obras.

Em uso da palavra, o pre-
feito André Pessuto parabe-
nizou todos os envolvidos 
na conquista. “Essa inau-
guração é um divisor de 
águas para a Santa Casa, 
graças ao apoio do deputa-

Prefeito e vice prestigiam inauguração das 
reformas e melhorias do Pronto Socorro

do Fausto Pinato, que sem-
pre destina emenda e recur-
sos para nossa cidade, com 
certeza esse é um grande 
avanço para o hospital. Dei-
xo aqui também o meu ca-
rinho e respeito a todos os 

profissionais que atuam na 
Santa Casa de Fernandó-
polis, pois de nada adianta 
uma bela reforma como es-
ta se não tiver a frente um 
time de colaboradores em-
penhados em fazer o bem 

ao próximo. Fica aqui minha 
gratidão a todos os funcio-
nários desse hospital, que o 
nosso Pronto Socorro e toda 
essa estrutura sirvam pa-
ra salvar muitas vidas”, ex-
planou.

“Desde que assumimos 
a gestão do Hospital te-
mos trabalhado com foco 
em beneficiar a população. 
A Santa Casa de Fernandó-
polis está em um momento 
de crescimento e buscan-
do a superação, estamos 
no caminho, embora ainda 
com dificuldades. Para mim 
é motivo de muito essa inau-
guração e deixo meu agra-
decimento especial ao de-
putado Fausto Pinato, que 
muito tem nos ajudado”, 
destacou o provedor Fernan-
do Cordeiro Zanqui.

Por telefone, o deputado 
Fausto ressaltou essa gran-
de conquista. “Investir na 
saúde é a melhor decisão 
que um deputado pode to-
mar. Quando o prefeito An-
dré nos procurou com os re-
presentantes do hospital, 
entendemos rapidamente a 
necessidade dessa reforma. 
Conseguimos os recursos e 
hoje a população comemora 
esse espaço totalmente re-
cuperado”, comentou Faus-
to Pinato. 

Investimento feito na Santa Casa de Fernandópolis foi realizado por meio de emenda do deputado Fausto Pinato 

Solenidade realizada no Pronto Socorro, todo reformado e com novos equipamentos  

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

Nº 06/2019 - SMRH
A Prefeitura Municipal de Fernandópolis através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, CON-

VOCA as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 01/2018, promovido pela 
EAPC - Empresa de Apoio e Gestão de Projetos e Concursos Públicos, homologado pelo Decreto nº 8.179 
de 29 de outubro de 2018, para o cargo público abaixo listado a comparecerem no dia 18/03/2019, no pré-
dio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, situado na Rua Bahia, nº 1316, Centro, nesta cidade 
de Fernandópolis, Estado de São Paulo, para a sessão de atribuição do seguinte cargo, no seguinte horário:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA E POSSE E EXERCÍCIO Nº 01/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, homologado por meio de Edital de Homo-
logação, datado de 01 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de 
04 de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

RESOLVE:
I - Ficam convocados e nomeados no Serviço Público Municipal, os candidatos habilitados no Concurso 

Público nº 01/2018, com vistas à posse e exercício nos cargos efetivos, conforme a seguinte relação:

II – A publicação do ato de nomeação, que se dará na data de publicação deste edital, será considerada 
como termo inicial para contagem do prazo legal para a posse do(a) candidato(a), conforme o art. 26 da Lei 
Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

III – Os candidatos nomeados deverão comparecer, para assinatura do Termo de Posse, no Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, no horário das 9h00 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

IV – Se o(a) candidato(a) deixar de comparecer, sem motivo justificado, dentro do prazo legal, perderá o 
direito de ser empossado(a) no cargo para o qual foi nomeado(a).

V – O(a) candidato(a) empossado(a) deverá entrar em exercício no respectivo cargo, obedecendo ao dis-
posto nos artigos 30, inciso I, e 31 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

VI – Fica facultado ao candidato convocado o direito de renúncia à nomeação, mediante termo assinado 
de livre e espontânea vontade.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital, que vai afixado no 
mural da Prefeitura, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, divulgado no endereço eletrônico 
do Município: www.valentimgentil.sp.gov.br, e em veículo impresso de circulação diária regional.

Valentim Gentil, 28 de fevereiro de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO”
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015

Nº 07/2019 - SMRH
A Prefeitura Municipal de Fernandópolis através do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, CONVO-

CA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público nº 001/2015, Edital nº 01/2015 - Geral, 
promovido pelo IBFC- Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, homologado pelo Decreto nº 7.492 
de 06 de janeiro de 2016 e prorrogado pelo Decreto nº 7.943, até 05 de janeiro de 2021 para o cargo público 
abaixo listado a comparecer no dia 18/03/2019, no prédio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, 
situada na Rua Bahia, nº 1316, Centro, nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, para a seguinte 
sessão de atribuição, no seguinte horário:

O não comparecimento na data e horário determinado será considerado como desistência da vaga para a 
nomeação do cargo público.

A presente convocação não implicará em nomeação automática, estando esta condicionada ao número 
de cargos abertos.

No ato da convocação é necessária a apresentação de documento de identificação (RG) e CPF, original 
e cópia.

Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, 28 de fevereiro de 2019.
- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO - 

Prefeito Municipal
Três publicações: Dias 01, 02 e 07 de Março de 2019.
1ª publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

O não comparecimento na data e horário determinado será considerado como desistência da vaga para a 
nomeação do cargo público.

A presente convocação não implicará em nomeação automática, estando esta condicionada ao número 
de cargos abertos.

No ato da convocação é necessária a apresentação de documento de identificação (RG) e CPF, original 
e cópia.

Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma, 28 de fevereiro de 2019.
 - ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO - 

Prefeito Municipal
Três publicações: Dias 01, 02 e 07 de Março de 2019.
1ª publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” 
EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

Nº 06/2019 - SMRH 
 
 
 
 

 
A Prefeitura Municipal de Fernandópolis através do Excelentíssimo Senhor 

Prefeito Municipal, CONVOCA as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso 
Público nº 01/2018, promovido pela EAPC - Empresa de Apoio e Gestão de Projetos e 
Concursos Públicos, homologado pelo Decreto nº 8.179 de 29 de outubro de 2018, para o 
cargo público abaixo listado a comparecerem no dia 18/03/2019, no prédio da Secretaria 
Municipal de Recursos Humanos, situado na Rua Bahia, nº 1316, Centro, nesta cidade de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo, para a sessão de atribuição do seguinte cargo, no 
seguinte horário: 

 
 

  Horário: 09h00min 
  
  AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL 

Candidato Identidade Classificação 
PAULA GABRIELA ADÃO 1068224003 1º 
EDIVANA LUZIA ANGELO BRADACHI 23.894.701-4 2º 
 

O não comparecimento na data e horário determinado será considerado como 
desistência da vaga para a nomeação do cargo público. 

 
A presente convocação não implicará em nomeação automática, estando esta 

condicionada ao número de cargos abertos. 
 
No ato da convocação é necessária a apresentação de documento de 

identificação (RG) e CPF, original e cópia. 
                           

 
Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma”, 28 de fevereiro de 2019. 

 
 
 
 

- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -  
Prefeito Municipal 

 
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO” 

EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
Nº 07/2019 - SMRH 

 
 
 
 

A Prefeitura Municipal de Fernandópolis através do Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Concurso Público 
nº 001/2015, Edital nº 01/2015 - Geral, promovido pelo IBFC- Instituto Brasileiro de Formação e 
Capacitação, homologado pelo Decreto nº 7.492 de 06 de janeiro de 2016 e prorrogado pelo 
Decreto nº 7.943, até 05 de janeiro de 2021 para o cargo público abaixo listado a comparecer 
no dia 18/03/2019, no prédio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, situada na Rua 
Bahia, nº 1316, Centro, nesta cidade de Fernandópolis, Estado de São Paulo, para a seguinte 
sessão de atribuição, no seguinte horário: 

 
 

  Horário: 09h00min 
  
  ASSISTENTE SOCIAL 

Candidato Identidade Classificação 
BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA M6958648 20º 

 
O não comparecimento na data e horário determinado será considerado como 

desistência da vaga para a nomeação do cargo público. 
 
A presente convocação não implicará em nomeação automática, estando esta 

condicionada ao número de cargos abertos. 
 
No ato da convocação é necessária a apresentação de documento de 

identificação (RG) e CPF, original e cópia. 
                           

 
Paço Municipal “Massanobu Rui Okuma, 28 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

 
 - ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -  

Prefeito Municipal 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11
 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

–

–

–
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PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11
 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

–

–

–

–

–

lecimento do turismo nas ci-
dades que compõem o grupo.

A reunião aconteceu na 
Câmara Municipal, com as 
presenças da presidente do 
COMTUR de Macedônia, Mo-
nique Hiraki, Elaine Rocha, 
prefeita de Indiaporã, seu vice 
Diego Junior e dos represen-
tantes do turismo dos municí-
pios de Mira Estrela, Cardo-
so, Riolândia, Fernandópolis, 
Meridiano, Guarani D’Oeste, 
Ouroeste, Paulo de Faria, Po-
pulina, Valentim Gentil, Vo-
tuporanga e Pedranópolis.

Durante a reunião, o grupo 
pontuou sobre diferentes te-
mas, dentre eles a abertura do 
cadastro do Mapa do Turismo 
Brasileiro, criação do consórcio 
da região, participação no Sa-

lão São Paulo de Turismo, con-
curso do mascote da região e 
também sobre realização da 
2ª Feira e Congresso de Turis-
mo Maravilhas do Rio Grande 
que neste ano será realizado 
em Fernandópolis.

Através do Programa de re-
gionalização, o docente Evan-
dro Junior do Senac Votupo-
ranga anunciou um curso 
voltado aos gestores de tu-
rismo dos 14 municípios alo-
cados na região. Finalizando 
as pautas o grupo oficializou 
o site www.maravilhasdorio-
grande.com.br, como uma no-
va ferramenta para promoção 
do turismo da região. O site 
se encontra em finalização, 
mas já está no ar para acesso.

O próximo encontro será 

realizado na cidade de Paulo 
de Faria, mas ainda sem da-
ta marcada.

MARAVILHAS
Os encontros regionais do 

Fórum reúnem lideranças e 
gestores das 14 cidades in-
tegrantes da região turísti-
ca “Maravilhas do Rio Gran-
de”, com o objetivo de discutir 
ações conjuntas, no intuito de 
destacar os pontos de interesse 
de cada município expandindo 
assim o potencial turístico re-
gional.Fazem parte da região 
as cidades de Cardoso, Fer-
nandópolis, Guarani d’Oeste, 
Indiaporã, Meridiano, Mace-
dônia, Mira Estrela, Ouroeste, 
Paulo de Faria, Pedranópolis, 
Populina, Riolândia, Valentim 
Gentil e Votuporanga.

Após matéria publi-
cada no jornal O 
Extra.net, na edi-
ção de quarta-fei-

ra, 27, na qual foi retratada a 
queda de energia no prédio 
da UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento), de Fernandó-
polis, possivelmente devido 
ao estouro de um transforma-
dor, em decorrência da forte 
chuva registrada na noite de 
segunda-feira, 25, a Elektro 
enviou à redação uma nota 
esclarecendo o caso. Confi-
ra a nota:

“Conforme matéria publi-
cada na quarta-feira, 27, a 
Elektro esclarece que a cau-
sa da interrupção foi provoca-
da por falha no transformador 
particular, de responsabilida-
de da UPA. A Elektro foi acio-
nada e identificou que o tra-
fo estava avariado. O cliente 

foi orientado a providenciar a 
substituição do equipamento. 
A demora, não se deve a atu-
ação da Elektro e sim dos res-
ponsáveis pela UPA. Estamos 
à disposição”.

TRANSTORNO 
Após a queda de energia 

na UPA, os pacientes, em 
estado mais grave, foram 
transferidos à Santa Casa da 
cidade, e os demais atendi-
mentos permaneceram com 
a mesma equipe na UBS pró-
xima do Pôr do Sol até o res-
tabelecimento do forneci-
mento de energia.

Na oportunidade, os fun-
cionários da UPA fizeram 
uma varredura e constata-
ram que foram queimados 
computadores, lâmpadas, 
impressora e balança, além 
do gerador de energia elétri-
ca, que apresentou um pro-
blema no painel elétrico e 
não funcionou.

Elektro se exime de culpa e diz que alertou 
UPA sobre defeito em transformador 

Unidade de Pronto Atendimento 
ficou fechada por mais de 12 horas

por falta de energia elétrica
 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

w w w . o e x t r a . n e t

Representantes dos 14 mu-
nicípios que fazem parte da 
Região Turística Maravilhas do 
Rio Grande estiveram reuni-
dos em Macedônia, na manhã 
de terça-feira, 27, para discu-
tir o desenvolvimento e forta-

Encontros regionais do Fórum reúnem lideranças e gestores das 14 cidades integrantes da região turística Maravilhas do Rio Grande

Macedônia sedia Encontro Regional do Fórum 
de Turismo Maravilhas do Rio Grande

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Macedônia



A Associação de 
Pais e Amigos 
dos Excepcio-
nais (Apae) de 

Fernandópolis inaugurou no 
final da tarde desta quinta-
-feira, 28, um novo espaço 
aquático que irá atender os 
mais de 150 assistidos pela 
instituição atualmente. 

Com uma estrutura aces-
sível e adaptada, o espaço 
recebe o nome da fundado-
ra da entidade Wandalice 
Franco Renesto. O local 

à  INVESTIMENTO DE R$ 180 MIL

publicações

“PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREGÃO Nº 008/2019
PROCESSO Nº 019/2019

DATA DE REALIZAÇÃO: 21 de março de 2019.
HORÁRIO: 08h30min. (oito horas e trinta minutos).
LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Bahia nº 1264, Centro, Fernan-

dópolis/SP.
TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE HO-
RAS MUNCK GUINDASTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, INFRAESTRUTURA, HABITAÇÃO E URBANISMO, COM 
PREVISÃO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARCELADAMENTE 
EM ATÉ 12 (DOZE) MESES”, classificada em Item, conforme especi-
ficações e quantidades constantes do ANEXO VIII do Edital de Pregão 
008/2019. LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 
e Decreto Municipal nº 5.015/2005.

DATA DA ENTREGA: Os documentos para o CREDENCIAMENTO, 
a DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE OS REQUI-
SITOS DE HABILITAÇÃO, o ENVELOPE PROPOSTA e o ENVELO-
PE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, serão recebidos na Sala de 
Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua 
Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo, durante a 
Sessão Pública de Processamento do Pregão nº 008/2019, iniciando-se 
às 08h:30min, do dia 20 de março de 2019.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO: 
Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada 
na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo.

ÍNTEGRA DO EDITAL: Está à disposição de todos quantos possa 
interessar junto à Secretaria Municipal de Gestão, de Segunda-Feira à 
Sexta-Feira, no horário das 08:00h. às 17:00h, no endereço acima indi-
cado, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile 
e/ou e-mail e CNPJ ou CPF e, ainda, pelo website: www.fernandopolis.
sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 28 de fevereiro de 2019.
- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -

PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

“PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREGÃO Nº 017/2019
PROCESSO Nº 039/2019

DATA DE REALIZAÇÃO: 20 de março de 2019.
HORÁRIO: 14hs (catorze horas).
LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Bahia nº 1264, Centro, Fernan-

dópolis/SP.
TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto “AQUISIÇÃO DE VEÍ-

CULOS ZERO KM QUE SERÃO UTLIZADOS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTES DE PACIENTES. 
OS RECURSOS UTILIZADOS SERÃO REFERENTES A EMENDA 
PARLAMENTAR ESTADUAL N. 0000021460/2018 E RECURSOS 
DO TESOURO”, classificada em Item, conforme especificações e 
quantidades constantes do ANEXO VIII do Edital de Pregão 017/2019. 
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e Decreto 
Municipal nº 5.015/2005.  

DATA DA ENTREGA: Os documentos para o CREDENCIAMENTO, 
a DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE OS REQUI-
SITOS DE HABILITAÇÃO, o ENVELOPE PROPOSTA e o ENVELO-
PE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, serão recebidos na Sala de 
Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua 
Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo, durante a 
Sessão Pública de Processamento do Pregão nº 017/2019, iniciando-se 
às 14:00hs do dia 20 de março de 2019.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO: 
Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada 
na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo.

ÍNTEGRA DO EDITAL: Está à disposição de todos quantos possa 
interessar junto à Secretaria Municipal de Gestão, de Segunda-Feira à 
Sexta-Feira, no horário das 08:00 às 17:00hs, no endereço acima indi-
cado, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile 
e/ou e-mail e CNPJ ou CPF e, ainda, pelo website: www.fernandopolis.
sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 28 de fevereiro de 2019.
- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -

PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

“PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO”
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS

PREGÃO Nº 018/2019
PROCESSO Nº 040/2019

DATA DE REALIZAÇÃO: 20 de março de 2019.
HORÁRIO: 08h30min. (oito horas e trinta minutos).
LOCAL: Paço Municipal, sito à Rua Bahia nº 1264, Centro, Fernan-

dópolis/SP.
TIPO: Menor Preço por Item.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto “ELABORAÇÃO DA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE OXIGÊNIO QUE SE-
RÃO UTILIZADAS PELA UPA, SAMU E UNIDADES DE SAÚDE, 
COM PREVISÃO DE CONSUMO PARCELADAMENTE EM ATÉ 
12 (DOZE) MESES”, classificada em Item, conforme especificações e 
quantidades constantes do ANEXO VIII do Edital de Pregão 018/2019. 
LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002 e Decreto 
Municipal nº 5.015/2005.

DATA DA ENTREGA: Os documentos para o CREDENCIAMENTO, 
a DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE OS REQUI-
SITOS DE HABILITAÇÃO, o ENVELOPE PROPOSTA e o ENVELO-
PE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, serão recebidos na Sala de 
Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada na Rua 
Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo, durante a 
Sessão Pública de Processamento do Pregão nº 018/2019, iniciando-se 
às 08h:30min, do dia 20 de março de 2019.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO: 
Sala de Imprensa da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, localizada 
na Rua Bahia nº 1.264, Centro, Fernandópolis, Estado de São Paulo.

ÍNTEGRA DO EDITAL: Está à disposição de todos quantos possa 
interessar junto à Secretaria Municipal de Gestão, de Segunda-Feira à 
Sexta-Feira, no horário das 08:00h. às 17:00h, no endereço acima indi-
cado, mediante identificação, endereço, número de telefone, fac-símile 
e/ou e-mail e CNPJ ou CPF e, ainda, pelo website: www.fernandopolis.
sp.gov.br.

Fernandópolis/SP, 28 de fevereiro de 2019.
- ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO -

PREFEITO MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

Em atendimento no muni-
cípio desde o último dia 22, o 
Projeto Energia Mais Eficien-
te da Elektro encerra suas 
atividades em Fernandópo-
lis nesta sexta-feira, dia 01, 
quando beneficiará os mo-
radores do Distrito de Bra-
sitânia.

A ação, que já percorreu os 
bairros Ipanema, São Francis-

co, Redentor, Paulistano, Ara-
guaia e Uirapuru, também fa-
voreceu usuários dos CRAS 
(Centro de Referência a As-
sistência Social) Recanto dos 
Oitis, Vida Nova e Nova Era, 
que desde a última terça-fei-
ra puderam efetuar a troca de 
lâmpadas incandescentes e 
fluorescentes por modernas 
lâmpadas de LED, bem mais 
eficientes, trazendo significa-
tiva economia. 

Nesta sexta, a partir das 
09h, para ser beneficiada 
com o projeto, a população 
de Brasitânia deve procurar 
a carreta Elektro, na praça, 
munida da última conta de 
energia, documento do titu-
lar (pode ser cópia) e de até 
05 lâmpadas usadas para 
efetuar a troca. 

Em Fernandópolis, ao to-
do, serão substituídas 8 mil 
lâmpadas, beneficiando 
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Apae inaugura novo espaço aquático 
Estrutura será utilizada pelos mais de 150 alunos da entidade

foi construído para dispo-
nibilizar às pessoas com 
deficiência intelectual e/
ou múltipla do município 
e região o que há de me-
lhor em habilitação e reabi-
litação aquática. O investi-
mento total, obtido através 

de emenda parlamentar, foi 
de R$180 mil. 

A solenidade de inaugu-
ração contou com a presen-
ça do presidente da Apae, 
Francisco José Gouveia, a 
diretora técnica Genevieve 
Carrinho Gouveia, demais 

membros da diretoria, fun-
cionários, alunos, deputa-
dos e vereadores da região, 
além de representantes de 
outras instituições, entre 
outros.  

O presidente da Apae des-
tacou que a piscina será de 

suma importância para a re-
alização de atividades com 
os alunos e trará muitos be-
nefícios aos usuários. “Este 
é o primeiro passo para pos-
sibilitar um atendimento de 
qualidade aos que necessi-
tam”, afirmou. 

Solenidade 
de inau-
guração foi 
realizada 
na tarde de 
ontem 

 LÍVIA CALDEIRA

livia@oextra.net

à  BENEFíCIO

Programa Energia mais 
Eficiente atende moradores de 
Brasitânia nesta sexta, dia 01
Projeto da Elektro beneficiará mais de 1.600 famílias de Fernandópolis

Moradores com as novas lâmpadas ao lado do secretário Gustavo Pinato

mais de 1.600 famílias. Pa-
ra o vice-prefeito e secretá-
rio municipal de Assistência 
Social e Cidadania, Gustavo 
Pinato, a ação veio em bom 

momento. “Este Programa 
visa justamente fazer com 
que as famílias mais caren-
tes possam ter direito às 
lâmpadas modernas e muito 

mais econômicas. Ganha a 
família beneficiada e o meio 
ambiente com esse consu-
mo menor de energia”, co-
mentou Pinato.  

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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TERMO DE RATIFICAÇÃO, 
ADJUDICAÇÃO E  HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2019
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, RATIFICA, 

ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo Dispensa de Licitação de n.º 
008/2019, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os seus efeitos 
jurídicos e legais, para a contratação da empresa NEUSA FIGUEIRAS 
ME, no valor de R$ 112.450,00 (cento e doze mil, quatrocentos e 
cinquenta reais), contratação de empresa para compra emergencial de 
gêneros alimentícios para merenda escolar, tendo em vista o fracasso 
dos itens no processo licitatório 286/18 Pregão 139, nos presentes 
autos deste procedimento, de acordo com o Art. 24, Inciso IV, V e VII 
da Lei 8.666/93. 

Fernandópolis/SP., 28 de fevereiro de 2019.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

“TERMO DE ADJUDICAÇÃO”
Extrato da Ata de Adjudicação do PREGÃO Nº 007/2019. Após aber-

tura das propostas e verificada condições de habilitação, verificando-se a 
adequação do preço oferecido aos praticados no mercado deste município, 
fica adjudicado para a empresa: WILLIAN JOSÉ SERAPHIM os itens: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, objeto deste pregão.                                                                                                                               

Fernandópolis-SP, 28 de fevereiro de 2019
BRUNO CEZAR ROSSELLI MEDRI

PREGOEIRO
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

“TERMO DE HOMOLOGAÇÃO”
Prefeitura Municipal de Fernandópolis, PREGÃO Nº 007/2019, que 

tem por objeto a AQUISIÇÃO DE PISOS E GALÕES DE COLA PARA 
USO NA MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EM DIVERSAS OBRAS 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, 
HABITAÇÃO E URBANISMO, COM PREVISÃO DE CONSUMO 
PARCELADAMENTE EM ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019. HO-
MOLOGA o julgamento proferido pela Comissão Municipal de PRE-
GÃO, nomeada pela Portaria n.º 18372, 07 de dezembro de 2018, sobre 
o PROCESSO N.º 017/2019, em favor da empresa:  WILLIAN JOSÉ 
SERAPHIM os itens: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, objeto deste pregão.        

Fernandópolis-SP, 28 de fevereiro de 2019.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS
CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-SE 
as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber:

Justificam-se despesa com: publicações de editais de concorrência, 
tomada de preços da municipalidade. Tendo em vista a dificuldade 
encontrada no início desta gestão, como dívida alta de curto prazo, bem 
como a necessidade de manter os serviços essenciais a municipalidade, 
é que faz a presente alteração da ordem cronológica. 

Fernandópolis, 28 de Fevereiro de 2019. 
SEBASTIÃO CARLOS BESTETI –

Secretário Municipal da Fazenda
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

TERMO DE RATIFICAÇÃO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

INEXIGIBILIDADE N.º 006/2019
O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, RATI-

FICA, ADJUDICA E HOMOLOGA o Termo de Inexigibilidade 
n.º 006/2019, acolhendo o parecer jurídico, para que surta os seus 
efeitos jurídicos e legais, para contratação da empresa VILLE RIO 
PRETO COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., no valor 
de R$ 562,00 (quinhentos e sessenta e dois reais), para aquisição 
peças e serviços de mão de obra para uso em reparos no veículo 
caminhonete ambulância nº555 Placas FXE 1994, de acordo com 
o Art. 25, da Lei 8.666/93. 

Fernandópolis/SP., 28 de fevereiro de 2019.
ANDRÉ GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019
O Prefeito Municipal de Guarani D’Oeste, no uso de suas atribuições 

legais, Considerando o teor do Relatório apresentado pela Comissão 
Municipal de Licitação, da Prefeitura Municipal de Guarani D’Oeste, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 006/2019 - CPL; Considerando que no 
referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela 
legislação vigente; Considerando que a inexistência de quaisquer recursos 
pendentes ao referido procedimento licitatório. Resolve: I - Homologar 
a decisão adotada pela Comissão Municipal de Licitação constante do 
relatório do Pregão Presencial nº. 006/2019 - CPL. II - Adjudicar o seu 
objeto às empresas APARECIDO DONIZETE FERREIRA ME, com 
inscrição no CNPJ sob número 39.008.305/0001-85, situado na Estrada 
Municipal GRO KM 02, Sítio São Vicente, zona rural, Guarani D’Oeste/
SP, CEP 15680-000, com proposta vencedora no valor de R$ 3,40 (três 
reais e quarenta centavos) por litro de leite pasteurizado, totalizando R$ 
84.966,00 (oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta e seis reais) para 
aquisição de 24.990 litros de leite pasteurizado; NEUSA FIGUEIRAS 
ME, com inscrição no CNPJ sob número 12.807.801/0001-42, situado 
à Avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 1824, Bairro Estação, Votu-
poranga/SP, CEP 15501-385, com proposta vencedora no valor de R$ 
4,25 (quatro reais e vinte e cinco centavos) por litro de bebida láctea 
fermentada sabor morango, totalizando R$ 21.250,00 (vinte e um mil, 
duzentos e cinquenta reais) para aquisição de 5.000 litros de bebida 
láctea, para os setores da Prefeitura Municipal de Guarani d’Oeste, para 
os setores da Prefeitura Municipal de Guarani d’Oeste. 

Guarani D’Oeste em 28 de fevereiro de 2019.
NILSON TIMPORIM CAFFER-Prefeito Municipal.
Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

 -DECRETO Nº. 006, DE 
28 DE FEVEREIRO DE 2019-

(Que dispõe sobre Ponto Facultativo e dá outras providências).
NILSON TIMPORIM CAFFER, Prefeito Municipal de Guarani 

D’Oeste, Estado de São Paulo, etc., no uso de suas atribuições legais,
-DECRETA-
 ARTIGO 1º - Fica Decretado “Ponto Facultativo” nas Repartições 

Públicas Municipais, nos dias 04 e 06 de março de 2019.
Parágrafo Primeiro - Este Artigo não se aplica aos prestadores de 

serviços essenciais, como coleta de lixo domiciliar, que deverá ocorrer 
de acordo com a necessidade da Administração.

 ARTIGO 2º - Os trabalhos serão reiniciados em 07 de março de 2019. 
ARTIGO 3º - Este Decreto entrará em vigor na data da publicação, 

revogadas as disposições em contrário.
-P.M. Guarani D’Oeste, 28 de fevereiro de 2019-

-NILSON TIMPORIM CAFFER-
-Prefeito Municipal-

Registrado e publicado com afixação no lugar de costume nesta Pre-
feitura Municipal, na data supra e de conformidade com a LOM.

-P.M. Guarani D’Oeste, 28 de fevereiro de 2019-
-PAULO HENRIQUE DE S. SILVA-
-Chefe do Setor de Administração-

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

-DECRETO Nº 007, DE 
28 DE FEVEREIRO DE 2019-

(Que dispõe sobre funcionamento interno da Prefeitura Municipal e 
dá outras providências).

Nilson Timporim Caffer, Prefeito municipal de Guarani D’Oeste, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, no que lhe são 
conferidas por lei;

DECRETA
Art. 1º - Fica decretado que nos dias 07 e 08 de março de 2019 a Pre-

feitura terá apenas funcionamento interno.
PARÁGRAFO ÚNICO: O funcionamento interno de que trata o Artigo 

1º, se faz necessário para a realização de avaliações e desenvolvimento 
de metas para ano de 2019.

Art. 2º - Serão atendidos apenas os assuntos de urgência, e licitações 
já agendadas para estes dias.

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor a partir do dia 07 de março de 
2019, revogando-se as disposições em contrário.

-P.M. Guarani D’Oeste, 28 de fevereiro de 2019-
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Registrado e publicado com afixação no lugar de costume nesta Pre-

feitura Municipal, na data supra e de conformidade com a LOM.
P.M. Guarani D’Oeste, 28 de fevereiro de 2019

-PAULO HENRIQUE DE S. SILVA-
-Chefe do Setor de Administração-

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS 

CRONOLOGIA DE PAGAMENTOS 

De acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, JUSTIFICA-
SE as alterações na Ordem Cronológica de Pagamentos, a saber: 
 

 

Justificam-se despesa com: publicações de editais de concorrência, 
tomada de preços da municipalidade. Tendo em vista a dificuldade 
encontrada no início desta gestão, como dívida alta de curto 
prazo, bem como a necessidade de manter os serviços 
essenciais a municipalidade, é que faz a presente alteração da 
ordem cronológica.  

 

Fernandópolis, 28 de Fevereiro de 2019.  

Sebastião Carlos Besteti – Secretário Municipal da Fazenda 

Razão Social Empenho Nota Fiscal Valor Bruto 

Imprensa 
Oficial do 
Estado S/A 

209 1308054/13085
02 R$ 774,39 

Extrato De Contrato N.º 001/ 2019 – Pregão 001/2019
(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º  8.666/93 – Atualizada pela Lei 

8.883/94 e demais alterações.)
Saibam quantos virem o presente Edital de Publicação de Extrato de  

Contrato ou dele conhecimento tiverem, que processou-se pelo CISARF 
uma licitação na modalidade Pregão, sob o n.º 001/2019 (Processo n.º 
001/2019) e que, após a devida homologação e adjudicação, foi firmado 
o contrato cujo extrato é o seguinte:.Contratante: Consórcio Intermuni-
cipal de Saúde da Região de Fernandópolis, pessoa jurídica de direito 
público interno.Contratada: Pizarro Hospital do Olho Ltda - EPP , CNPJ 
02.506.535/0001-64, situada na Rua Belém, n.º 723 Centro,  Catanduva 
/SP, OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos Profissionais Especia-
lizados no campo na medicina, na área da Neurologia, conforme especi-
ficações constantes do processo.(Anexo I) e proposta. 

Valor: R$ 131.340,00 (cento e trinta e um mil e trezentos e quarenta 
reais). Anuais, para até 6.600 (seis mil e seiscentas) consultas.

Prazo de Vigência: 01/02/2019 á 31/01/2020
Andre Giovanni Pessuto Cândido – Presidente do Conselho  

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.
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publicações

Centenas de frascos de 
anabolizantes foram apreen-
didos durante uma operação 
da Polícia Civil em São José 
do Rio Preto, nesta quarta-
-feira, 27. Dois homens foram 
detidos suspeitos de vender 
os produtos ilegalmente.

Segundo a Polícia, os 
frascos estavam sendo des-
pachados para vários Esta-
dos. As equipes encontra-
ram várias caixas prontas 
para entrega, que seriam 
despachadas pelos Cor-
reios.

Além dos anabolizan-
tes, a polícia apreendeu 

medicamentos e há indí-
cios de que sejam falsifi-
cados.

“Eles podem responder 
por diversos crimes. Até 
caixas eram montadas para 
vender o medicamento. E is-
so sugere uma corrupção do 
medicamento, e aí passa por 
falsificação de droga medici-

nal”, afirma o delegado Júlio 
Pesqueiro.

Durante as investigações, 
a polícia identificou dois ho-
mens suspeitos de vender os 
anabolizantes ilegalmente 
pela internet. A dupla deve 
responder pelo crime e pode 
pegar de 10 a 15 anos de pri-
são, além de pagar multa.

A Polícia Civil ini-
ciou na manhã 
de quinta-fei-
ra, 28, uma 

operação policial, com foco 

nos municípios de Santa Al-
bertina e Santa Fé do Sul, 
visando coibir os crimes 
de tráfico e de associação 
para o tráfico de drogas. A 
operação contou com 50 po-
liciais civis das Delegacias 

de Polícia de Dirce Reis, 
Santa Albertina, Santa Fé 
do Sul e Urânia e da Delega-
cia Seccional de Polícia de 
Jales e 18 viaturas policiais. 

Foram cumpridos oi-
to mandados de busca e 

apreensão domiciliar e no-
ve mandados de prisão. 
A operação foi deflagra-
da após seis meses de 
investigações realizadas 
a partir da Delegacia de 
Polícia de Santa Albertina, 

resultou em seis prisões 
(cinco mulheres e um ho-
mem), na apreensão de três 
veículos, de dinheiro, ape-
trechos para consumo de 
drogas e de um animal sil-
vestre.

 Ao final das diligências, 
por decisão do Delegado de 
Polícia Dr. Nilton Moreira 
Cangussú, os envolvidos fo-
ram encaminhados para as 
Cadeias Públicas de Santa 
Fé do Sul e de Nhandeara. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 02/19

Processo nº 03/19
REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS E PRODUTOS 

DE LIMPEZA, HIGIENE, SACOS DE LIXO, E MATERIAL DES-
CARTÁVEIS.

DESPACHO
Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRE-

SENCIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as de-
vidas informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria 
nº 02/19, Adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da 
sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para 
dele provenham seus legais efeitos à empresa AGNO ANTONIO 
DA SILVA – ME CNPJ Nº 07.227.172/0001-41 vencedor dos itens 
03, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23, 26, 27 e 28; à empresa R.T. DISTRI-
BUIDORA EIRELI – ME CNPJ 23.680.765/0001-15 vencedor dos 
itens 05, 06, 07, 09, 15, 20, 21, 24, 25 e 33; à empresa LUCAS E 
MENDES – ME CNPJ 11.191.465/0001-93 vencedor dos seguintes 
itens 29, 30, 31 e 32, à empresa WILSON PEREIRA DA SILVA – 
TACOS EPP CNPJ Nº 05.006.683/0001-08 vencedor dos itens 01, 
04, 08, 11, 17 e 18.

Encaminha-se cópia do Pedido de Fornecimento ao Departamento de 
Contabilidade para o devido processamento contábil.

Populina, 27 de fevereiro de 2019.
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 021/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: Agno Antonio da Silva - ME
Assinatura: 28/02/2019
Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, sacos de lixo, 

e material descartáveis
Valor: 25.917,85
Prazo: 31/12/2019
Processo: 03/19 – Pregão Presencial: 02/19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº: 022/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: R.T. Distribuidora Eireli - ME
Assinatura: 28/02/2019
Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, sacos de lixo, 

e material descartáveis
Valor: 22.149,70

Prazo: 31/12/2019
Processo: 03/19 – Pregão Presencial: 02/19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº: 023/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: Wilson Pereira Tacos – EPP
Assinatura: 28/02/2019
Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, sacos de lixo, 

e material descartáveis
Valor: 25.404,00
Prazo: 31/12/2019
Processo: 03/19 – Pregão Presencial: 02/19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº: 024/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: Lucas E Mendes – ME
Assinatura: 28/02/2019
Objeto: Aquisição de utensílios e produtos de limpeza, sacos de lixo, 

e material descartáveis
Valor: 49.948,00
Prazo: 31/12/2019
Processo: 03/19 – Pregão Presencial: 02/19

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

Aviso de Licitação
Modalidade: Tomada de Preço

Processo nº 07/19
Tomada de Preço nº 01/19

Convênio nº 42/2018 - Processo SELJ n. 0274/2018, firmado entre 
o Governo do Estado de São Paulo através da Secretaria de Esporte, 
lazer e Juventude 

Encontra-se aberto nesta municipalidade a Tomada de Preço acima 
citada para a Contratação de empresa com fornecimento de material e 
mão de obra para construção de pista de Skate. Valor Estimado da obra R$ 
100.642,71 – Recurso Estadual. Caução Para Participação R$ 1.006,43. A 
visita técnica é obrigatória e deverá ser efetuada pelo sócio-proprietário 
ou por profissional devidamente credenciado. A visita técnica se realizará 
entre os dias 11 DE MARÇO a 22 DE MARÇO DE 2019 ATÉ ÀS 16:00 
HORAS, devendo a referida visita ser agendada com antecedência, no 
Departamento de Engenharia, pelo Telefone 17 – 3639 9020, no horário 
das 09:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 horas. Data para apresentação 
das “documentações e propostas” até às 09:10 horas do dia 25 de março 
de 2019. O edital completo encontra-se a disposição para retirada no 
Setor de Licitações ao custo de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), na Rua 13 
de Maio, 1211, Centro. Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no 
endereço supra ou pelo telefone (17) 3639 9020. Populina, 28 de fevereiro 
de 2019. Adauto Severo Pinto – Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.485.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

CNPJ 51.842.177/0001-76 
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
      A Prefeitura  Municipal de Populina, Estado de São Paulo, 
faz saber quantos o presente Edital virem e/ou dele conhecimento tiverem, que as abaixo relacionadas, 
aprovadas e classificadas no concurso público nº01/2015, realizado no município de Populina, está sendo 
convocada para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, acompanhada da documentação exigida, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2017. O não comparecimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, acompanhado 
com todos os documentos solicitados, implicará na perda do direito de assumir o respectivo cargo, salvo, em 
caso devidamente justificado.  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
10º - Silvia Gonçalves Garcia  
 

      A candidata deverá apresentar os documentos e habilitações 
exigidas pela Lei Complementar nº02/1995 e Legislação vigente, conforme abaixo: 
 

Fotocópias de: 
-  Identidade (RG);  
- CPF/CIC;  
- PIS ou PASEP;  
- Título de Eleitor;  
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
- Comprovantes de Quitação Eleitoral (três últimas eleições) ou Certidão expedida pela Justiça Eleitoral;  
- Certidão de Casamento ou nascimento (ou Declaração de estado Civil quando união estável); 
- Certidão de Nascimento dos dependentes;  
- Carteira de Trabalho (paginas:  foto,  qualificação  civil, contrato de trabalho. Se não possuir registros tirar 
mesmo estando em branco);  
- Comprovação da Escolaridade/Formação exigida para o cargo conforme especificado no Edital de Abertura 
do concurso;  
- Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o 
cargo/área/perfil, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com 
as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;  
- N.º da Conta Corrente (preferencialmente no Santander); 
- Comprovante de Endereço (conta de água, luz, telefone); 
- Declaração informando o número de Telefone para contato; 
- Declaração informando o endereço eletrônico (e-mail) para contato. 
NOTA: Todos os documentos apresentados em fotocópia deverão estar acompanhados dos respectivos 
originais para conferência.  
Originais de:  
- 01 (uma) fotografia 3x4;  
- Atestado de Sanidade Ocupacional, fornecido por profissionais da área Médica indicados pela Prefeitura 
Municipal de Populina; 
- Certidão negativa de execuções penais (site http://www.tjsp.jus.br);  
- Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição da República; 
- Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal;  
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes; 
- Declaração de Dependentes de Imposto de Renda; 
- Declaração informando se exerce outro cargo, emprego ou função pública no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal; 
- Declaração de não estar cumprindo sansão por Inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera 
Federal, Estadual e Municipal; 
- Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Populina. 
 
       E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente 
edital. 
 

Prefeitura Municipal de Populina, 16 de Fevereiro de 2017.    
 
       ADAUTO PINTO 
                  -Prefeito Municipal- 

Realizada operação contra o tráfico de drogas na região
Durante a operação, três veículos, dinheiro e apetrechos para uso de drogas foram apreendidos

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão domiciliar e nove mandados de prisão.

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

à  ENCOMENDAS ENVIADAS PARA VáRIOS ESTADOS

Polícia fecha ‘distribuidora’ que
vendia anabolizantes pela internet 

Polícia Civil apreende anabolizantes em Rio Preto

Durante a operação, três veículos, dinheiro e apetrechos para uso de drogas foram apreendidos

 ASSESSORIA DE COMUNICAÇãO

Delegacia Seccional de Polícia de Jales



SÉRIE A2 DO PAULISTA

CAV

Nesta sexta-feira (01), o 
Clube Atlético Votuporan-
guense, vai até a cidade de 
Lins enfrentar o Linense, em 
jogo válido pela 10ª rodada 
do Campeonato Paulista A2.

Após importantíssima vi-
tória na última rodada so-
bre o líder Água Santa de 
virada por 3 a 1, o time de 
Votuporanga busca se fir-
mar na competição e de 
quebra entrar de vez na 

briga pelo G8, grupo de 
classificação para a pró-
xima fase. O time de Lins 
vem de um empate fora de 
casa sem gols, contra o ti-
me de Sertãozinho.

A partida em Lins es-
tá marcada para, às 20h, 
no estádio Gilbertão. O Li-
nense ocupa a 7ª colocação 
com 13 pontos ganhos, en-
quanto o CAV ocupa a 10ª 
colocação com 9 pontos.

FUTEBOL PROFISSIONALFUTEBOL PROFISSIONAL

SÉRIE A1 DO PAULISTA

MIRASSOL

O Leão enfrente nesta 
sexta-feira (01), o time do 
São Caetano no estádio 
Anacleto Campanella, lo-
calizado no ABC Paulista, 
em busca da segunda vitó-
ria seguida na competição.

Na última rodada, o Mi-
rassol venceu em casa o ti-
me do São Bento pelo pla-
car de 2 a 1, já o time do 
São Caetano vem de der-
rota para o Guarani pelo 
mesmo placar. O time do 
interior está no grupo C, 

ocupando a quarta posição 
com 8 pontos ganhos, gru-
po este liderado pelo Corin-
thians com 13 pontos, já o 
time do ABC está na quar-
ta colocação do grupo A, 
com apenas 4 pontos ga-
nhos, e sem nenhuma vi-
tória até aqui, neste grupo 
quem lidera é a equipe san-
tista com 19 pontos.

O jogo, válido pela 9ª ro-
dada do Campeonato Pau-
lista A1, está marcado pa-
ra começar às 18h45.

Mirassol enfrenta São 
Caetano no Anacleto em 
busca de 2ª vitória seguida

CAV visita Linense nesta 
sexta, visando o G8

Conheça um pouco do E.C. 
Cobrinha de Dirce Reis

A8 |  Esporte  | SEXTA-FEIRA, 01 DE MARÇO DE 2019  

Fundado em 1995 
o E.C. Cobrinha 
da Cidade de Dir-
ce Reis, completa 

neste ano 24 
anos de tra-
dição, sen-
do a equipe 
mais antiga 
e a única com 
três títulos 
conquista-
dos em com-
petições no 
município de 
Dirce Reis.

O time 
E.C. Cobrinha participa de 
vários campeonatos na ca-
tegoria society (minicam-
po), e conta com pessoas 

apaixonadas pelo futebol e 
é claro pela própria equipe, 
formando um elo de amiza-
de, respeito e união, além 
do comum.

A meta do presidente Dio-
ne, é poder 
participar de 
campeonatos 
society por to-
da a região 
noroeste pau-
lista, levando 
o nome do ti-
me, da cidade 
e de todos os 
patrocinado-
res que acre-
ditam no tra-

balho sério por eles realizado.
“Não podemos deixar o fu-

tebol acabar em nossa cida-
de, queremos alcançar de-

www.oextra.net

graus mais altos, sabemos 
que ainda temos muito para 
aprender e colocar em práti-
ca, mas com apoio de quem 
ama o futebol, nunca vamos 
deixar morrer essa paixão”, 

complementou o presiden-
te do E.C. Cobrinha, Dione.

Contatos para jogos e con-
vites para competições: (17) 
99666-2328 - Dioneou (17) 
98192-4847 - Adilson.

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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Ligue os Pontos

Jogo dos 7 Erros

humor

Resumo de Novelas

ESPELHO DA VIDA 
Sexta-feira, 18h00

Hildegard leva Madre Joana para de-
por a favor de Danilo, e o Inspetor de-
siste de transferir o artista para uma 
prisão. Cris/Julia confronta Alberti-
na. Daniela se declara para Bola. Ma-
ristela pede a ajuda de Graça para 
tomar conta de Henrique. Alain visi-
ta o site de Letícia. Isabel se preocu-
pa com o estado de saúde de Prisci-
la e pede ajuda a Alain. Augusto se 
recupera. Eugênio e Gustavo come-
moram o acidente de Nestor. Priscila 
pede para viajar com Alain e Isabel.

VERÃO 90 
Sexta-feira, 19h15

João exige que Jerônimo conte a 
verdade sobre o assassinato de Ni-
cole. Herculano estranha o fato de 
Vanessa ser testemunha do crime 
e comenta com Diana. Manu volta à 
casa de João para dizer que acredi-
ta em sua inocência. Diego garante 
a Catraca que João é inocente. Die-
go desmascara Vanessa na frente de 
Larissa, que repreende a amiga. O 
delegado libera Gisela, sob influên-
cia de Quinzão.

A TERRA PROMETIDA
Sexta-feira, 20h50

yussuf enfrenta um guerreiro hebreu. 
Calebe parabeniza a bravura de Iru. 
yussuf diz que Ravena fica ainda mais 
linda lutando. Samara tenta conver-
sar com Léia sobre  a visita de Darda, 
mas ela desconversa. Os guerreiros 
hebreus fingem abandonar o comba-
te. yussuf ordena que seus homens os 
persigam. Samara procura Darda para 
uma conversa. Deus manda Josué es-
tender a lança na direção de Ai. O pelo-
tão de Salmon aproveita o momento e 
invadem a cidade. Darda diz que Sama-
ra deve fazer perguntas à Léia. A vilã 
conversa com yana e fica desconfiada. 
O pelotão de Salmon segue destruindo 
a cidade de Ai. Otniel salva a vida de 
Iru na batalha. 

O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-feira, 21h00

Diana vence a luta, e Nicolau se sur-
preende com a quantia do prêmio 
conquistado pela filha. Luz chega 
à fonte e vê Gabriel. Laura derrama 
uma substância no chá de Gabriel. 
Neide vê quando Murilo chega à ca-
sa de Valentina. Gabriel bebe o chá, 
e Laura tenta se aproveitar do rapaz. 
Murilo seduz Valentina. Afrodite im-
pede que Nicolau se aproprie do che-
que de Diana. Luz invade o casarão e 
lê o livro da Irmandade.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

João sugere ao clubinho ir até à casa 
de máquinas em busca de documen-
tos antigos. Glória oferece um espaço 
em um evento que organizou para a 
venda dos doces de Nanci, e é um su-
cesso. Débora provoca Luísa na oca-
sião. Roger chega em casa e fica furio-
so com a festa que Verônica organizou. 
Marcelo chega ao evento de Glória pa-
ra fazer algumas fotos e acaba discu-
tindo com Débora por conta do sumi-
ço de João. Nadine provoca Roger na 
casa dele. A palestra de Glória é sobre 
“Relacionamentos tóxicos”. Débora fi-
ca emburrada. Branca chega em casa 
e Mirela esconde Luca, desesperada. 
Raquel e Durval brigam feio e a meni-
na quase é atropelada.

MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Incentivada por Hugo, Dandara 
comanda os alunos em sua mani-
festação. Flora ajuda Tito a com-
por uma música sobre a história de 
sua mãe. Dandara aceita um acordo 
com Marcelo. Solange afirma a Mar-
celo que não irá recuar em suas im-
posições. Maria Alice e Pérola dão 
um ultimato em Alex e Márcio, que 
chegam a um acordo de paz. Nina 
toca a canção de Tito com os Tales 
de Mileto. Leandro e Érico armam 
contra Fabiana.
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celebridadessocial

Luan Santana ostentou 
ao publicar uma foto 
de seu carro de luxo 
Mercedes-Benz, nes-

ta quarta-feira, 27. No registro, 
o cantor, que comparou novo 
visual com um caminhão, apa-
rece sentado em cima do capô 
do jipe classe G, considerado 
o primeiro da nova geração da 
marca. O veículo G 63 Brabus 
AMG é superexclusivo e che-
gou ao Brasil em setembro do 
ano passado, podendo custar 
até R$ 1.179.900. Além da os-
tentação, o sertanejo brincou 
ao escrever na legenda uma 
frase estilo “Tumblr”. O ter-
mo ficou conhecido em 2010 
por causa da ascensão do si-
te “Tumblr”, famoso pelos in-
ternautas compartilharem vá-
rios textos reflexivos e fotos 
superproduzidas. “Foto tum-
blr, frase tumblr: ‘eu já supe-
rei ausências, tristezas, sau-
dades, a maldade, o tempo e 
algumas feridas..então, não du-
vide de mim, eu consigo lidar 
com qualquer coisa’”, comen-
tou o namorado da estilista Ja-
de Magalhães, cujo casamen-
to pode sair ainda este ano.

FAMOSOS E 
INTERNAUTAS SE 

IMPRESSIONAM COM 
O LUXO DO VEÍCULO

Muito ativo nas redes so-

A novela “O Sétimo Guar-
dião” sofreu alterações nas 
gravações após o protago-
nista, Bruno Gagliasso, ser 
internado e passar por uma 
cirurgia devido a um cálculo 
renal. Ao receber a notícia, 
o autor da trama das nove, 
Aguinaldo Silva, que incluiu 
cenas com a personagem de 
Marina Ruy Barbosa criti-
cando as fofocas geradas na 
web, surtou. Em seu Face-
book, ele falou sobre sua re-
ação: “O que acontece quan-
do um autor se vê diante de 
uma situação como a descri-
ta abaixo e tem não mais do 
que duas horas para resol-
vê-la? Ele tem que mudar to-
das as cenas que o ator - no 
caso o protagonista - ia gra-
var no período em que ficará 
afastado. Neste caso espe-
cífico foram cerca de trinta 

cenas e mais as que resul-
taram destas.”

Depois de receber uma li-
gação do diretor Rogério Go-
mes, nesta terça-feira 27, o 
escritor teve cerca de 2 ho-
ras para mudar mais de 30 
cenas em que Gabriel (Bru-
no Gagliasso) aparecia, e 
sua reação foi explosiva. “O 
autor concede a si mesmo 
15 minutos para se rasgar e 
se descabelar, quebrar meia 
dúzia de preciosos cristais 
em sua sala, gritar todos os 
palavrões que conhece, xin-
gar Deus e o mundo e acusar 
a si próprio de ter vendido 
a alma ao diabo... E depois 
desses 15 minutos de som 
e de fúria, ele se acalma, 
senta diante da porcaria do 
computador e faz, na 1h45m 
que lhe restaram, tudo o que 
for preciso.”

ciais, como na vez que pos-
tou foto sensual com namora-
da, o artista respondeu vários 
seguidores e ainda prometeu 
seguir vários fã-clubes na fo-
to recém-publicada. Diversos 
usuários exaltaram o veículo 
e parabenizaram o cantor pe-

la escolha do modelo. Uma in-
ternauta comentou: “Seu car-
ro é tão lindo”. Em resposta, 
Luan Santana ainda brincou: 
“Eu sou muito mais”. Ain-
da nos comentários, famosos 
também exaltaram o possan-
te. “Voando”, escreveu o can-

tor Dilsinho. Enquanto isso, o 
ator da série “Ilha de Ferro” Ju-
lio Rocha brincou ao usar um 
versículo na Bíblia, no qual lê-
-se: “Tudo posso naquele que 
me fortalece”. O ator Matheus 
Costa garantiu que aquele car-
ro era o seu sonho de consumo.

Luan Santana exibe carrão de R$ 1,2 
mi em foto: “Lindo, mas eu sou mais”

O veículo chegou 
ao Brasil em 

setembro do ano 
passado

Aguinaldo Silva teve 2h 
para resolver cenas sem 
Gagliasso em novela
Aguinaldo 
teve que 
mudar 
cerca de 30 
cenas 

Arlito Mário Arantes 
completa 60 anos nesta 
sexta-feira. Parabéns!

Clara Basílio recebe os 
parabéns de amigos e 

familiares.

Isabella 
Dara é 
muito 
felicitada 
pela 
galera.

Sempre 
ao lado 

dos filhos, 
Juninho 

Possari 
completa 
mais um 

ano de 
vida.

Leonardo Ramos 
recebe inúmeras 

mensagens de carinho.

Parabéns e muitos anos de 
vida para ele, Reginaldo 

Gouvêa do Prado. 


