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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 02/03/19

 28°

 20°

30mm 
90%


chuva

 90% 
60%

WNW 
6km/h


vento

 06:18h 
18:47h

Chuvoso durante o dia e à noite.

DOM - 03/03/19

 30°

 18°

10mm 
75%


chuva

 95% 
66%

SSE 
5km/h


vento

 06:19h 
18:46h

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

SEG - 04/03/19

 32°

 19°

10mm 
75%


chuva

 96% 
59%

N 
10km/h


vento

 06:19h 
18:45h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

TER - 05/03/19

 34°

 19°

9mm 
80%


chuva

 91% 
56%

N 
12km/h


vento

 06:19h 
18:44h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUA - 06/03/19

 35°

 21°

10mm 
80%


chuva

 87% 
55%

N 
10km/h


vento

 06:20h 
18:44h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Etec bate recorde 
de aprovações
em universidades 
públicas

 Página A6

Milho rende 
quase 20 vezes 
mais do que a 
poupança

 Página A8

Secretaria de 
Saúde apresenta 
relatório do 
3º quadrimestre 

 Página A10

Prefeitura 
inaugura quadra 
oficial de tênis
na área de lazer

 Página A7
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Chuvoso durante 
o dia e à noite.

NoiteTardeManhã
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celebridades

Thammy Miranda participou de um 
bate-papo ao vivo no Instagram de 
uma marca de medicamentos na noi-
te da última quinta-feira e revelou a 
quantidade de hormônios masculinos 
que toma por dia. O filho transgênero 
de Gretchen contou que ingere cerca 
de quatro comprimidos, além de tes-
tosterona, vitaminas e um outro para 
crescer a barba. Página B7

Claudia Leitte começou mais um ano 
Carnaval de Salvador poderosa! Grávi-
da de sua terceira filha, Bela, a cantora 
fez sua primeira apresentação no Car-
naval de Salvador nesta quinta-feira, 28, 
com um look inspirado no uniforme da 
Capitã Marvel, heroína dos quadrinhos 
que ganhará seu primeiro filme em bre-
ve. Para completar o visual inspirado na 
personagem, Claudia usou uma peru-
ca loira, pois não pode colorir os fios por 
conta da gestação. Mas a vinda da nova 
herdeira não a impediu de dançar mui-
to em cima do trio. Página B7

Thammy revela 
quantidade de 
hormônios que 
toma e cogita 
retirar os órgãos 
femininos 

Com look de
heroína e 
grávida, Claudia 
Leitte canta 
em 1º dia de 
Carnaval baiano

social
Os melhores 
cliques com 
os destaques 
em eventos 
e comemora-
ções de Fer-
nandópolis e 
região estão 
na coluna So-
cial do jornal  ‘O Extra’. Na foto, des-
taque para Elen Beatriz. Página B1

Audi lança perua 
que acelera como 

um Porsche

AAudi trouxe as versões 2019 de dois de seus modelos. A perua RS 4 Avant 
chega em versão única e com a missão de bater de frente com SUV´s de luxo. 
E tem predicados para a briga! Vem com motor V6 de 2.9 litros, que entrega 
450 cavalos que a faz acelerar de 0 a 100 km/hora em 4,1 segundos - núme-
ro similar ao do Porsche 911 de entrada e bate nos 280 km/hora. Página B5

entre linhas 

Fim do ciclo virtuoso? 
Fernandópolis é o 
único município da 
região no vermelho

Há 46 anos no município, 
ele ocupou inúmeros cargos 
públicos estaduais e muni-
cipais, concursados ou ele-
tivos; há 16 anos é colunista 
deste jornal e, agora, Livio 
Vono arruma as malas.

Após 46 anos, 
a despedida de 
uma (grande) 

liderança

Página A2

A SP-320 - Rodovia Eucli-
des da Cunha - escapou do 
primeiro pacote estadual 
de concessões, mas, pelas 
palavras emitidas pelo vice-
-governador, dificilmente pas-
sará incólume pelo segundo.

SP-320 com 
pedágio? 

Rodrigo Garcia 
não descarta

Com o prazo para apre-
sentação de emendas ao 
Orçamento Geral da União 
a expirar amanhã, inúmeros 
alcaides da região desemba-
caram em Brasília em busca 
de recursos.

Prefeitada 
em romaria. 
Último prazo 
para emendas

Motivo para estufarmos os 
peitos e bradarmos aos qua-
tro cantos até agora, os da-
dos do Caged acabaram se 
tornando fundamento para 
inquietações. Bastou a di-
vulgação dos primeiros nú-
meros de empregabilidade 
relativos a janeiro apontan-
do que Fernandópolis foi o 
único município da macror-
região a registrar índice ne-
gativo, para que o ciclo vir-
tuoso se encerrasse?

autos & bikes
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Audi lança Audi lança Audi
queacelera

um

Quando se dispõem a combater uma 
ideologia, não estão defendendo outra?
É possível ser realmente neutro no 
convívio social?

Entre Chávez e Chaves,
uma dona Florinda

Atendendo a pedidos, o Michel
Temer não foi esquecido

As mulheres 
serão protagonistas, independente 
das cores que usem

Capa

Crônica

Um pouco de cada arte

O QUE É IDEOLOGIA?

LÁ VAI O MADURO

ERRATA!

ELAS, 
SEMPRE 
ELAS

Página C4

Página C3

Página C2

Quando se dispõem a combater uma ideologia, não estão defendendo outra?
É possível ser realmente neutro no convívio social?

Pág. C4

O QUE É IDEOLOGIA?
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Lá vai o Maduro
Entre Chávez e Chaves,
uma dona Florinda
Pág. C2

Errata!
Atendendo a pedidos, o Michel
Temer não foi esquecido
Pág. C2

Elas, sempre elas
As mulheres serão protagonistas,
independente das cores que usem
Pág. C3

Órgãos públicos municipais voltam 
a funcionar na próxima quinta-feira

Casal é preso 
com mais de 
3 quilos de 
maconha

A Polícia Civil de Ouroeste, na quin-
ta-feira, 28, com apoio de policiais ci-
vis da DISE de Fernandópolis, Seccio-
nal de Fernandópolis e São João das 
Duas Pontes, após cumprimento de 
buscas domiciliares devidamente au-
torizadas pela Justiça, prenderam um 
homem e uma mulher, acusados de 
tráfico de drogas. Página A5

Página A2

comunicado
Em virtude do feriado de Carnaval, 
não estaremos circulando nos dias 05, 
06 e 07 de março, voltando com nossa 
edição normal na sexta-feira, dia 08. 
Acompanhe notícias atualizadas em 
nosso site: www.oextra.net e atra-
vés de nossas redes sociais.

  TEMPORADA 2019

Jogador do São Paulo se 
apresenta hoje ao Fefecê

O jogador Murilo, pertencente ao 
São Paulo Futebol Clube, já está na 
cidade de Fernandópolis, onde será 
apresentado na manhã deste sábado, 
2, às 9h, oficialmente como jogador do 
Fefecê para a temporada 2019. Murilo 

é natural de Fernandópolis, sua famí-
lia reside na cidade e isso viabilizou 
sua vinda. O presidente Oclécio Du-
tra conseguiu viabilizar a negociação 
junto à diretoria do São Paulo que pa-
gará os salários do jogador. Página A9



editorial imagem do dia
Como esperar a contribuição re-

gular ao INSS sem o aquecimento 
econômico e a geração de empregos 
formais? O Governo Federal afirma 
que a reforma acaba com os privi-
légios e reequilibra as contas do go-
verno. Mas na prática não é assim. O 
relatório final da CPI da Previdência 
mostra que empresas priva das de-
vem cerca de R$ 450 bilhões à pre-
vidência, dentre elas a JBS, o Bra-
desco, Lojas Americanas e a Vale. 

Estima-se que somente R$ 175 
bilhões são recuperáveis. Isto é, as 
empresas devem, dão calote e são 
os trabalhadores que pagam a con-
ta. Neste mês o desemprego aumen-
tou para 12% e já atinge 12,7 milhões 
de pessoas. 

A reforma da previdência também 
não veio sozinha. Com a reforma tra-
balhista ficou mais difícil contribuir. 
O emprego estável é uma realidade 
distante para os brasileiros.

Como esperar a contribuição re-
gular ao INSS sem o aquecimento 
econômico e a geração de empre-

gos formais? Além disso, a reforma 
previdenciária não considera os em-
pregos mais desgastantes, que ago-
ra têm a idade de aposentadoria e 
o tempo de contribuição aumen-
tados. Porém, com a incapacidade 
do governo federal de articulação 
no Congresso, abre-se a chance de 
barrar o projeto. Em 2017 uma gran-
de greve geral engavetou a propos-
ta de reforma. Uma grande mobili-
zação em 2019 é possível derrotá-la 
novamente.

Diante desse cenário, é de extre-
ma importância a ação de todos os 
trabalhadores brasileiros como for-
ma de alertar sobre as consequên-
cias da reforma, promovendo o de-
bate sobre o assunto e esclarecendo 
as verdadeiras causas do desequilí-
brio orçamentário, além de lutar pa-
ra que o texto final preserve não so-
mente os direitos adquiridos, mas as 
expectativas consolidadas de direi-
tos sem impor sobrecargas nem di-
ferenciações que impliquem injus-
tiças irreparáveis.

Emprego estável é uma 
realidade distante 

O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, acena aos jornalistas em Brasília 
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linhas
Entre

“Dominar o outro é força; dominar-se é o verdadeiro poder”. 
Lao Tsé - filósofo e escritor chinês. Foi o fundador do taoismo.

Por Beto Iquegami
beto@oextra.net
www.oextra.net

facebook.com/oextra.net/

A despedida de uma (grande) liderança!

E le indubitavelmente faz parte da história fernandopolense e regional e, 
agora, após fincar residência por 46 anos, está de malas prontas para Rio 
Preto. Inicialmente soldado; após carcereiro, investigador, delegado de 
Polícia; na mídia, repórter esportivo, comentarista político, apresenta-

dor e, há mais de 16 anos, colunista deste “O Extra.net” e de seu antecessor “O 
Semanário”; na política, foi vereador e vice-prefeito... Agora, prestes a comple-
tar seu 72º verão, Livio Vono deixa seu legado de reta conduta pessoal, familiar 
e profissional perpetuado dentre todos nós e parte em busca de novos desafios. 

Entre
Proposta do autor global, após se autoproclamar “presidente do Brasil” na última segunda-feira, 25, igual 
fizeram na Venezuela, completando que Lula será nomeado chefe da Casa Civil, Militar e Religiosa. 

frase da semana
 “Mexer na aposentadoria dos mais pobres só depois 

de extinguir a aposentadoria de filhas de militares 
e juízes que fingem ser solteiras, como 
é o caso da Maitê Proença”.

Pronto Socorro finalmente
Falando em emendas federais, fi-

nalmente foram entregues as obras 
no Pronto Socorro da Santa Casa lo-
cal, justamente na quinta, 28, quan-
do comemorava o 63º aniversário de 
fundação. O recurso - R$ 450 mil - pro-
veio justamente de Pinato. Junto foi o 
novo Setor de Ortopedia. Doações vo-
luntárias da comunidade ajudaram a 
completar os valores da empreitada.

C  omo o prazo peremptó-
rio para indicar emen-
das ao Orçamento Geral 
da União-OGU a encerra-

-se amanhã, 03, uma verdadeira ro-
maria protagonizada por prefeitos da 
região desembarcou na Câmara dos 
Deputados nesta semana. Senão to-
dos, a grande maioria por lá esteve 
em busca de recursos para seus mu-
nicípios. O fernandopolense André 
Pessuto foi um deles e, como não po-
deria deixar de ser, bateu às portas 

Prefeitos fazem romarias em Brasília 
em busca de emendas no Orçamento

de seu tutor Fausto Pinato. É a última oportunidade para os atuais gestores.

Apae e Zico Prado
Há tempos não ocorriam duas no 

mesmo dia... Também na quinta, 28, 
no período da tarde, a Apae local en-
tregou um novo espaço aquático que 
irá atender os mais de 150 assistidos 
da entidade. O investimento foi de R$ 
180 mil e proveio de emenda do depu-
tado estadual petista Zico Prado, que 
“reside” em uma propriedade rural si-
tuada em Arabá, distrito de Ouroeste.

Rodovia Euclides da Cunha com pedágio?

Não se surpreenda se, brevemente, tiver que pagar pedágio para transitar na 
SP-320, a rodovia Euclides da Cunha. Excluída do primeiro pacote de concessões, 
ela deve estar no rol do próximo lote, segundo admitiu o próprio vice-governa-
dor Rodrigo Garcia-DEM, em visita a Rio Preto nessa semana. A Feliciano Salles 
Cunha (passa por Nhandeara até Pereira Barreto) é outra que está no alvo. Em-
bora ainda não haja definições, a possibilidade é exponencial, lembrando que Al-
ckmin prometeu não pedagiá-la. Ao menos isso cumpriu. Mas já não é mais ele!

Repasse irregular?
Por aqui obteve 384 votos em outubro; 

no geral, foi o deputado estadual mais 
votado dentre 
os tucanos e, 
agora, busca a 
reeleição junto 
à presidência 
da Alesp, dis-
putando com a 
bolsonarista Ja-
naína Paschoal-
-PSL. O proble-

ma é que descobriram que Caue Macris 
repassou R$ 266 mil de sua campanha 
para um posto de gasolina do qual é 
sócio em Limeira. A prática é ilegal e 
pode ensejar investigação criminal por 
desvios de recursos públicos de cam-
panha. Ele alega que as suas contas já 
foram aprovadas pelo TRE-SP. 

  
CEI “Farra do Tesouro II
Inobstante as apurações criminais 

a cargo da Polícia Federal, o legislati-
vo jalesense abriu nova Comissão Es-
pecial de Inquérito-CEI para investi-
gar nova denúncia que paira sobre o 
Executivo. Agora são os contratos de 

seguros e os 
fracionamen-
tos de licita-
ções que são o 
alvo, com valo-
res que podem 
bater nos R$ 2 
milhões. Ante-
riormente - Far-
ra do Tesouro I 

-, o índice passou dos R$ 5 milhões. A 
princípio, o prefeito Flá Prandi não é 
investigado. Vejamos os resultados.

Tucanato ouriçados
A condução de Flávia Resende para 

a presidência do Diretório Municipal 
do PSDB local, a princípio contestada 
pela “Velha Guarda”, já está provocan-
do euforia interna. Lideranças afirmam 
que a pacificação fora concluída e que 
o ato representa que o partido partirá 
com força para a disputa municipal do 
próximo ano, com candidatura própria. 
Rememorando, Farinazzo em 1997 foi o 
último prefeito peessedebista.

Previdência: não será fácil
A julgar pelas palavras de dois dos três 

deputados federais da região (faltou Ge-
ninho Zulian), 
Bolsonaro não 
terá facilidade 
para aprovar a 
Reforma da Pre-
vidência. Luiz 
Carlos Motta-
-PR questiona a 
idade mínima e 
diz que prejudi-

ca os mais pobres; Pinato bate no exces-
so de rigor contra os servidores públicos 
das três esferas de poder e defende re-
gras de transição mais amenas.

IN OFF

colunista há 16 anos; 
vereador, vice-prefeito; 
 investigador; delegado...

D
efinitivamente o ano começou de cabeça para baixo. Sucessivas tra-
gédias nacionais, notícias as mais negativistas possíveis em abundân-
cia, economia andando para o lado e, até por aqui, o que fora motivo 
de orgulho dos cidadãos em 2018, esvai-se como pó frente à primeira 

estatística oficial do Ministério do Trabalho relativa ao mês de janeiro. Apontou 
o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados-Caged que Fernandópolis 
fechou o primeiro mês do ano no negativo na geração de empregos com saldo 
de - 10. O índice representa um balde de água fria, embora possa ser sazonal e 
recuperável no decorrer dos meses, e pôs fim a uma espécie de euforia, haja vis-
ta que ano passado os dados foram exuberantes - o melhor da década -, com re-
sultado positivo de 399 vagas de trabalho formal. Aliás, graças a esse desempe-
nho, o índice continua positivo no comparativo dos últimos 12 meses. O principal 
culpado? O setor de prestação de serviços com maior número de demissões.

Fim do ciclo virtuoso do ano passado? 
Desemprego em alta no 1º mês de 2019 

C
laro que incorporando o tom municipalista pró Fernandópolis, cruzamos 
os dedos para que o mês seja uma exceção e que as novas projeções apon-
tem para crescimento exponencial, mas, comparando os dados compila-
dos em janeiro região afora, a situação se complica. Apenas cá os índi-

ces foram negativos. Até a combalida Votuporanga que em 2018 passou vergonha 
sem precedentes com desemprego em alta, debutou o novo ano com saldo posi-
tivo na relação empregados/desempregados: +15. O acumulado dos últimos 12 
meses é -6. Jales, em eterna crise administrativa motivada por sucessivas opera-
ções da Polícia Federal teve em janeiro uma evolução positiva de 43 vagas. Nos 
últimos 12 meses registra +50. Santa Fé do Sul, que teve próspero 2018, advindo, 
sobretudo, pela reativação da unidade frigorífica, marcou +32 em janeiro e atin-
giu +837  nos últimos 12 meses. Até Catanduva, suplicante ano passado, abriu 
2019 com +331. Rio Preto, potência regional, marcou +562 (1.817 em 12 meses).

Fernandópolis é o único município 
da macrorregião com índice negativo

 “Mexer na aposentadoria dos mais pobres só depois 
de extinguir a aposentadoria de filhas de militares 

e juízes que fingem ser solteiras, como 
é o caso da Maitê Proença”.

José de Abreu
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  FRUTÍFERAS E ARBÓREAS

A Prefeitura de Fer-
nandópolis decre-
tou ponto facultati-
vo para os dias 4 e 

6 de março. Os órgãos e servi-

ços municipais voltam a aten-
der na quinta-feira, 07, após o 
feriado de Carnaval. Serviços 
essenciais como UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) e SA-
MU (Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência) funcionam 

normalmente ao longo de todo 
esse período.

Os CEMEIS vão atender aos alu-
nos de período integral a partir das 
12h de quarta-feira, 6. O Poupatem-
po também terá horário diferencia-
do, o órgão fecha neste sábado, 2, 

às 12h e volta a atender na quar-
ta-feira, 6, às 12h.

A Lei 4.029, de 7 de dezembro 
de 2012, define o Carnaval como 
um dos feriados municipais em Fer-
nandópolis. Esta mesma lei aponta 
que, por o feriado ocorrer na terça-

-feira, a segunda-feira é considera-
da ponto facultativo e os serviços 
ficam suspensos neste dia. Para 
este ano, a Administração Muni-
cipal decidiu ainda estabelecer co-
mo ponto facultativo todo o dia de 
quarta-feira de cinzas, 6 de março.

A Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente tem trabalhado ativa-
mente nas ações de preservação 
ao meio ambiente e com intuito de 
conscientizar a população sobre a 
importância da plantação de árvo-
res na área urbana. Um dos pro-
jetos destaques é o “Plante Ver-
de - Revitalizando espaços”, que 
tem aderido cada vez mais parti-
cipantes.

Na manhã desta sexta-feira, 01, a 
convite da direção da E.E. José Be-
lúcio, os profissionais da SME esti-
veram nas dependências da escola 
para realizar a 3ª edição do referi-

do projeto de plantio de mudas, que 
contou com a participação dos pro-
fessores, pais de alunos e da super-
visora de ensino. 

Foram plantadas 44 mudas en-
tre frutíferas e arbóreas. A esco-
lha foi determinada em reunião 
com a Associação de Pais e Mes-
tres da escola em conjunto com 
a Secretaria de Meio Ambiente. 
A primeira edição do projeto foi 
realizada no antigo Ecoponto, no 
bairro CAIC, e a segunda em uma 
nascente de um afluente do cór-
rego Santa Rita, que fica no Jar-
dim Amarela. 

Ao todo já foram plantadas pelo 
“Plante Verde”, mais de mil mudas.  
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Órgãos públicos municipais voltam 
a funcionar na próxima quinta-feira

Meio Ambiente realiza 3ª edição do ‘Plante Verde’

Ichinen
  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

com a miscigenação e com a mistu-
ra de culturas. Mudança tanto em 
direção aos aspectos negativos 
quanto aos positivos. 

A determinação é uma heran-
ça valiosa deixada pela filosofia 
oriental ao povo japonês. Uma das 
vertentes dessa filosofia tem entre 
seus fundamentos o princípio prá-
tico denominado ichinen. 

O termo é uma palavra romaniza-
da, ou seja, é a transcrição fonética 
da língua japonesa para o alfabeto 
latino. A palavra ichinen é compos-
ta por dois caracteres do nihongo 
(língua japonesa). “Ichi”, que sig-
nifica um, e “nen”, pensamento 
profundo. Literalmente, ichinen 
significa “uma mente”.

Apesar da profundidade que o 
termo carrega, ichinen foi traduzi-
do para o português como determi-
nação. Segundo sua filosofia, esse 
princípio “esclarece os misteriosos 
trabalhos da mente num simples 
momento. Pelo fortalecimento de 
nosso ichinen ou determinação, nos 
tornamos capazes de manifestar li-
vremente uma ilimitada sabedoria 
e habilidade”.

Ainda que não nos aprofunde-

mos, o aprendizado que norteia tal 
princípio, e o comportamento dos 
japoneses, é a persistência, o ím-
peto de jamais desistir diante das 
adversidades. 

A conquista de um objetivo não 
reside em tentar para conseguir, 
mas lutar até conseguir. A força in-
terna do ser humano precede sua 
inteligência na busca da vitória 
pessoal. 

A energia capaz de gerar nossa 
força inerente é a determinação, 
por sua vez, ela é o combustível da 
perseverança e, como expressa a 
citação atribuída ao escritor espa-
nhol, Miguel de Cervantes, “A per-
severança é a mãe da boa sorte”.

Sigamos os bons exemplos e 
aprendamos com qualquer que seja 
o povo, cultura ou filosofia, desde 
que sejam benéficos e possam con-
tribuir para nossa transformação 
positiva e crescimento como seres 
humanos.  

Determine seu caminho e perse-
vere em sua jornada, seja qual for o 
destino traçado e a distância a ser 
percorrida. Mesmo a viagem mais 
longa começa com um único e pri-
meiro passo. 

artigo

A cada povo é atribuída 
determinada caracte-
rística. De maneira séria 
ou jocosa, costumamos 

ressaltar as qualidades ou defeitos 
de outros grupos de pessoas e na-
cionalidades. 

O brasileiro, de maneira geral, 
tem por costume reforçar seus de-
feitos, enquanto suas qualidades, 
como a alegria e espontaneidade, 
são reconhecidas por pessoas de 
outros países. 

Engraçado também como as 
pessoas sempre falam de nossos 
costumes na terceira pessoas, “o 
brasileiro” não sei o que, “o brasilei-
ro” é assim ou assado, como se não 
estivessem incluídas nesse grupo, 
como se estivessem falando de um 
estrangeiro.

Muitos rótulos foram designados 
aos povos de outras nações que 
vieram para o Brasil. Positivos ou 
negativos, parecem etiquetados no 
folclore brasileiro e grudaram tan-
to quanto os rótulos dos potes de 
vidro à venda nas prateleiras dos 
supermercados.

Um desses rótulos é aquele atri-
buído aos povos e descentes de 
origem oriental, notadamente os 
japoneses, cuja presença em nosso 
país foi marcada pela imigração em 
meados do século passado, man-
tendo até os dias de hoje a maior 
comunidade de origem japonesa 
fora do Japão. 

A característica marcante atribuí-
da em nosso país aos japoneses, e 
seus descendentes, é a inteligên-
cia. Os estudantes até costumam 

brincar dizendo que, quando vão 
fazer uma prova de vestibular, con-
tam quantos sobrenomes japoneses 
há na lista para saberem que colo-
cações abaixo desses nomes vão 
almejar, já que as primeiras serão 
conquistadas por aqueles.

No entanto, dentre os equívocos 
que frequentemente são cometi-
dos ao rotular pessoas e povos, 
esse é um deles.  A característica 
mais marcante dos orientais, es-
pecialmente dos japoneses, não é 
a inteligência. Não estou dizendo 
que não a tenham, mas sua quali-
dade maior, e muito melhor que a 
inteligência, é sua determinação. 

Abro parênteses para lembrar 
que determinadas qualidades ou 
defeitos de um povo podem mudar 
com o desdobramento de gerações, 

UPA e SAMU vão funcionar normalmente; CEMEIS atenderão crianças do período integral a partir de quarta-feira à tarde

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Ação aconteceu na escola José Belúcio com o plantio de 44 mudas

Profissionais plantando mudas com a participação da equipe da escola    

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela Seta Consultoria e Serviços 
S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções temporárias de Farmacêutico, Professor 
de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, para pre-
enchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante 
a validade do Processo Seletivo nº 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Ficam convocados (as) para contratação temporária no Serviço Público Municipal, de acordo com as 

necessidades atuais da Administração, os (as) candidatos (as) aprovados (as) no Processo Seletivo nº 01/2019, 
realizado com tal fi nalidade, de acordo com a seguinte relação:

II - Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, 
situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 08 de março de 2019, no horário das 
9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fi m de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem contratados (as) temporariamente nos cargos para os quais foram habilitados (as).

A c e s s e :  w w w . o e x t r a . n e t

Pensando na como-
didade e mais con-
forto para a popula-
ção, a prefeitura de 

Valentim Gentil em parceria 
com a empresa Vips Net, dis-
ponibiliza a partir de agora 
interne gratuita para quem 
frequenta a feira livre reali-
zada no parque da cidade – 
A Chopplândia.

Toda quarta-feira, o local 
vira ponto de encontro de 
centenas de famílias que se 
reúnem para passar momen-
tos de lazer e consumir pro-

dutos como verduras, legu-
mes, frutas, além da praça de 
alimentação.

Para ter acesso à internet 
wi-fi os consumidores de-
vem realizar um cadastro 
que é feito pelo próprio ce-
lular. Os consumidores po-
dem se cadastrar usando a 
conta do facebook, e-mail ou 
por meio do cadastro manual 
informando o nome, telefone, 
CPF e data de nascimento.

De acordo com o prefeito 
Adilson Segura, o cadastro 
é importante para que evitar 
crimes cibernéticos. “Quere-
mos garantir mais conforto 

para nossa população e pre-
cisamos pensar também na 
segurança. A internet, cor-
tesia da Vips Net é gratuita 
e livre, o cadastro vai facili-
tar no trabalho de investiga-
ção por exemplo, caso ocor-
ra algum problema”, disse o 
prefeito.

O parque eco-turístico 
também possui wi-fi gratui-
to e disponível para toda a 
população. Para acessar, é 
necessário também que as 
pessoas realizem o cadastro. 
“Assim é possível garantir a 
segurança de todos os usuá-
rios”, finalizou o prefeito.

O meio ambiente sempre 
foi prioridade no mandato 
do prefeito Adilson Segura. 
A implantação da Coleta Se-
letiva e do Ecotudo resolve-
ram um problema antigo do 
aterro sanitário e garantiu 
renda para várias famílias 
do município, com a cria-
ção da Associação dos Ca-
tadores.

 Nesta sexta-feira (1/3), a 
coleta seletiva em Valentim 
Gentil completa um ano, e 
mais de 200 toneladas de 
resíduos sólidos receberam 

o destino ambientalmen-
te correto. Além de contri-
buir com o meio ambiente, 
aproximadamente 10 famí-
lias que fazem parte da as-
sociação de catadores, que 
tem o apoio da prefeitura de 
Valentim Gentil, conseguem 
ter uma renda melhor.

A coleta seletiva é feita 
pela Prefeitura todas as ter-
ças e quintas-feiras e per-
corre todos os bairros da ci-
dade. Nestes dias, porém, 
não são recolhidos os lixos 
comuns. Os materiais são 
levados ao Ecotudo, onde 
são separados e direcio-

nados para a reciclagem. 
A população descartar os 
produtos diretamente no 
ecoponto que funciona to-
dos os dias, inclusive aos fi-
nais de semana e feriados, 
das 8h às 18h. 

Para preservar o meio am-
biente e conseguir manter a 
cidade limpa, é importante a 
colaboração de todos os mu-
nícipes. “Pedimos a todos 
que ajudem na separação 
dos materiais. Vamos todos 
contribuir com o meio am-
biente, isto é uma responsa-
bilidade de cada um”, dis-
se o prefeito Adilson Segura.

Prefeitura disponibiliza internet gratuita na feira livre

Implantação da coleta seletiva completa um ano e 
mais de 200 toneladas de lixo recebem destino correto

Feira livre na Chopplândia oferece wi-fi para os visitantes

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

Mais de duzentas toneladas de lixo receberam destino ambientalmente correto

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

 
 
  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela 
Seta Consultoria e Serviços S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções 
temporárias de Farmacêutico, Professor de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em 
Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, para preenchimento de vagas existentes e as que 
vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do Processo 
Seletivo nº 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
 
  RESOLVE: 
 
I -  Ficam convocados (as) para contratação temporária no Serviço Público Municipal, 

de acordo com as necessidades atuais da Administração, os (as) candidatos (as) 
aprovados (as) no Processo Seletivo nº 01/2019, realizado com tal finalidade, de 
acordo com a seguinte relação: 

 
 

Para o cargo temporário de Farmacêutico  
Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1°      75,00  FRANCIELI PERPETUA DE O. GUIMARÃES   0000490     

 

2°            70,00               PATRÍCIA RIGUETO PEREIRA   0000349   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Para o cargo temporário de Psicólogo  
Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1°      80,00  BEATRIZ VICENTI GASQUES   0000203                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

 
 
  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela 
Seta Consultoria e Serviços S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções 
temporárias de Farmacêutico, Professor de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em 
Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, para preenchimento de vagas existentes e as que 
vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do Processo 
Seletivo nº 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
 
  RESOLVE: 
 
I -  Ficam convocados (as) para contratação temporária no Serviço Público Municipal, 

de acordo com as necessidades atuais da Administração, os (as) candidatos (as) 
aprovados (as) no Processo Seletivo nº 01/2019, realizado com tal finalidade, de 
acordo com a seguinte relação: 

 
 

Para o cargo temporário de Farmacêutico  
Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1°      75,00  FRANCIELI PERPETUA DE O. GUIMARÃES   0000490     

 

2°            70,00               PATRÍCIA RIGUETO PEREIRA   0000349   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Para o cargo temporário de Psicólogo  
Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1°      80,00  BEATRIZ VICENTI GASQUES   0000203                               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Para o cargo temporário de Técnico de Enfermagem  
Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional, Hemograma Completo, Hepatite B – HBSAC, 

Hepatite B – HBSAG, Hepatite C – Anti – HCV, VDRL 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1°      70,00  DANILO GIOVANI DE FREITAS SILVA  0000001  
     

2°  65,00  ANGELA BEZERRA CESÁRIO   0000136 

 

3°  60,00  CARLA CRISTIANE DE JESUS DUARTE  0000004 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 

 
 

II -  Os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão comparecer no Setor de Recursos Humanos 
da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 08 
de março de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem contratados (as) 
temporariamente nos cargos para os quais foram habilitados (as). 

   
III - Se o (a) candidato (a) deixar de comparecer sem motivo justificado perderá o direito de 

contratação temporária no cargo. 
 
IV - Exercido o direito de opção de aproveitamento, os (as) candidatos (as) convocados (as) 

deverão, ato contínuo, com as custas arcadas pela prefeitura, serem submetidos (as) a 
exames médicos de sanidade física e mental, no prazo máximo de dez (10) dias em local 
determinado pela Prefeitura, e uma vez satisfatório o resultado do exame e apresentação 
dos documentos exigidos, serão contratados (as). 

 
 
V-  Se o candidato deixar de providenciar a documentação, realizar o exame médico bem como 

deixar de assinar a contratação e não entrar em exercício, nos termos do artigo 3°, inciso 
VII, da Lei Municipal n°1.848, de 04 de fevereiro de 2009, perderá o direito a contratação;  

 
VI - Para serem contratados (as) nos cargos em que foram habilitados (as), os (as) candidatos 

(as) deverão apresentar e trazerem cópias, obrigatoriamente, dos seguintes documentos: 
 

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
b) Certidão de Casamento, se for o caso; 
c) Título de Eleitor e comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições ou Certidão de 

quitação eleitoral; 
d) Certidão de Reservista ou Dispensa de Incorporação, se for o caso; 
e) Cédula de Identidade – RG ou RNE; 
f) 01 (uma) foto 3 x 4 recente; 
g) Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de empregador anterior informando não haver feito o 

cadastro; 

III - Se o (a) candidato (a) deixar de comparecer sem motivo justifi cado perderá o direito de contratação 
temporária no cargo.

IV - Exercido o direito de opção de aproveitamento, os (as) candidatos (as) convocados (as) deverão, ato 
contínuo, com as custas arcadas pela prefeitura, serem submetidos (as) a exames médicos de sanidade física 
e mental, no prazo máximo de dez (10) dias em local determinado pela Prefeitura, e uma vez satisfatório o 
resultado do exame e apresentação dos documentos exigidos, serão contratados (as).

V-  Se o candidato deixar de providenciar a documentação, realizar o exame médico bem como deixar de 
assinar a contratação e não entrar em exercício, nos termos do artigo 3°, inciso VII, da Lei Municipal n°1.848, 
de 04 de fevereiro de 2009, perderá o direito a contratação; 

VI - Para serem contratados (as) nos cargos em que foram habilitados (as), os (as) candidatos (as) deverão 
apresentar e trazerem cópias, obrigatoriamente, dos seguintes documentos:

a) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
b) Certidão de Casamento, se for o caso;
c) Título de Eleitor e comprovantes de votação nas 2 (duas) últimas eleições ou Certidão de quitação eleitoral;
d) Certidão de Reservista ou Dispensa de Incorporação, se for o caso;
e) Cédula de Identidade – RG ou RNE;
f) 01 (uma) foto 3 x 4 recente;
g) Inscrição no PIS/PASEP ou declaração de empregador anterior informando não haver feito o cadastro;
h) Cadastro de Pessoa Física – CPF próprio e o de seus dependentes (em caso de dependente menor de 18 

anos, faculta-se trazer a Certidão de Nascimento ao invés do Cadastro de Pessoa Física – CPF);
i) Comprovantes de escolaridade;
j) Certidão de Nascimento dos fi lhos, se for o caso;
k) Caderneta de Vacinação dos fi lhos menores de 14 anos, se houver;
l) Atestados de Antecedentes Criminais;
m) Demais documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidas neste Edital.
VII - Além da documentação prevista neste Edital, será facultado à Prefeitura Municipal de Valentim Gentil 

exigir dos candidatos (as) convocados (as) outros documentos que eventualmente sejam necessários para a 
abertura de Contrato Temporário de Trabalho.

VIII - Fica facultado aos (às) candidatos (as) convocados (as) o direito de renúncia de classifi cação, mediante 
termo assinado de livre e espontânea vontade.

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

Valentim Gentil, 01 de março de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.
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Policiais militares de Ouroeste capturaram 
no último final de semana um homem na con-
dição de procurado pela Justiça. A Polícia foi 
informada de que C.S.O. foi condenado pela 
Justiça e estava foragido. 

Segundo informações, os policiais foram até 
a residência dos seus parentes e encontraram 
o acusado no portão, no Jardim das Flores. Ele 
demonstrou muito nervosismo e adentrou pa-
ra o interior da casa. Posteriormente, foram so-
licitados os documentos e após a pesquisa de 
identificação foi confirmada a situação de procu-
rado. Diante dos fatos, o homem foi encaminha-
do para a Delegacia, onde permaneceu preso.

A Polícia Civil de 
Ouroeste, na 
quinta- fe i ra , 
28, com apoio 

de policiais civis da DISE 
de Fernandópolis, Seccio-
nal de Fernandópolis e São 
João das Duas Pontes, após 

cumprimento de buscas 
domiciliares devidamen-
te autorizadas pela Justi-
ça, prenderam um homem 
e uma mulher, acusados de 
tráfico de drogas

De acordo com o boletim 
de ocorrência, na oportuni-
dade, com a dupla, os poli-
ciais encontraram cerca 3,7 

quilos de maconha, uma gra-
ma de crack, uma espingar-
da, uma escopeta artesanal, 
dinheiro, balança de preci-
são e demais petrechos pa-
ra a atividade ilegal. 

Diante dos fatos, a dupla 
foi encaminhada à Delegacia 
de Ouroeste, onde ficaram à 
disposição da Justiça.

Homem e mulher
são presos pela 
Polícia com mais de 
3 quilos de maconha
Na oportunidade, policiais também apreenderam uma espingarda, 
uma escopeta artesanal, dinheiro e balança de precisão

Material encontrado com a dupla foi apreendido pela Polícia

Homem era morador de São Paulo e estava na casa 
de parentes no Jardim das Flores em Ouroeste

PM captura 
homem procurado 
pela Justiça

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

“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:

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 identifi cação (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 08 de Março de 2019.
1ª publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

2ª publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

“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, 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 identifi cação (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 08 de Março de 2019.
1ª publicação: Sexta-feira, dia 01 de Março de 2019.

2ª publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

“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 

publicações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL
Aviso de Licitação

Modalidade: Tomada de Preço
Tomada de Preço nº 01/19

Processo nº 015/19
Edital N. 011/19

Termo de Convênio fi rmado entre o Governo do Estado de São 
Paulo através da Secretaria da Educação – FDE, através do Processo 
nº 3524/2012-SE

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 a Construção da Creche Escola, localizado na Rua Joaquim Lima, Lote-
amento Jardim Espanha, sob o regime de empreitada por preço global. Valor 
Estimado da obra e serviços: R$ 324.547,67 – Recurso Estadual. Caução Para 
Participação R$ 3.245,47 A visita técnica é obrigatória e deverá ser efetuada 
pelo sócio-proprietário ou por profi ssional devidamente credenciado. A visita 
técnica se realizará entre os dias 11 DE março a 25 DE MARÇO DE 2019 
ATÉ ÀS 17:00 HORAS, devendo a referida visita ser agendada com antece-
dência, no Departamento de Engenharia, pelo Telefone 17 – 3485-9400, no 
horário das 09:00 as 11:30 e das 13:00 as 17:00 horas. Data para apresentação 
das “documentações e propostas” até as 09:10 horas do dia 26 de março de 
2019. O edital completo encontra-se a disposição para retirada no Setor de 
Licitações ao custo de R$ 50,00 (cinqüenta reais), na Praça Jacilândia, 4-33, 
Centro, Valentim Gentil, SP. Todos esclarecimentos poderão ser obtidos 
no endereço supra ou pelo telefone (17) 3485-9400. Valentim Gentil, 28 
de fevereiro de 2019. Adilson Jesus Perez Segura – Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENTIM GENTIL
DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 016/19 - CHAMADA PÚBLICA
Nº 01/2019 - EDITAL N. 012/19

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
para a Alimentação Escolar.

Vencimento: até às 10:30 horas do dia 26/03/19.
Edital e informações: Setor de Licitações, Praça Jacilândia, 4-33, 

Centro, Valentim Gentil, SP, Telefone: 17 – 3485-9400, das 09:00 as 
11:30 horas e das 13:00 as 17:00 horas, ou pelo site http://valentimgentil.
sp.gov.br. Valentim Gentil, 28 de fevereiro de 2019. Adilson Jesus Perez 
Segura, Prefeito municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

CLASSIFICADOS

TRATAR: (17) 99604-7557

CAMINHÕES 

 Mercedez Benz, modelo 1318, ano 2011, 3 eixos, carroceria boiadei-
ro - R$ 128 mil.

-----------------------------------------------------------------------
 Ford Cargo, modelo 1521, ano 2003, 3 eixos, carroceria boiadeiro - 

R$ 95 mil. 

CARROS

 Toyota Hillux, cabine dupla, prata, diesel, mod. 2014, cambio manual 
- R$ 89 mil.

 Hyundai HB20 Plus, completo, ano 15/16 - R$ 36 mil.
-----------------------------------------------------------------------
 Fiat Uno Way, modelo novo, ano 2011/12, prata, ar cond. - R$ 19.900. 

IMÓVEIS 

 Casa com 3 quartos, 2 salas, 1 banheiro, terreno 12x41 (504 m4) no 
Bairro Por do Sol -  150 metros do Supermercado Pessoto Flex. Va-
lor: R$ 350 mil. 

-----------------------------------------------------------------------
 Barracão Industrial medindo 20x30, 600 metros de construção, bairro 

Ubirajara, todo construído. 50 metros da Ikeda. Valor: R$ 750 mil. 

Silcar Pneus, revenda Continental, contrata: 

MECÂNICO
Com experiência em suspensão, alinhamento e 

balanceamento para atuar em Autocenter. Ofer. Comissões 
+ Ticket + Convênio Médico + Prêmios. Enviar CV p/ 

selecao@silcarpneus.com.br (Assunto=MFE) ou entregar 
na Av. Expedicionarios Brasileiros, 31 – Jd. Santa Helena.
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A Bunge Açúcar & Bioe-
nergia promoveu, nesta se-
mana, atividades sobre se-
gurança no trabalho e no lar 
em todas as suas usinas. Na 
região do Noroeste Paulista, 
nos municípios de Ouroeste 
e Populina, a Semana Interna 
de Prevenção de Acidentes 
do Trabalho (SIPAT) contou 
com peças teatrais, pales-
tras e jogos de disputa que 
abordavam o tema “Cuidar 
um do Outro”. Participaram 
do projeto mais de mil pesso-
as, entre funcionários, crian-
ças e moradores das cidades.  

A iniciativa é parte do com-
promisso de manter um am-
biente saudável e seguro para 
executar as atividades diárias 
da companhia com a meta de 
incidente zero. Para Lucas 
Stefanello, Coordenador de 
Meio Ambiente, Segurança e 
Saúde Ocupacional da Bunge 

Açúcar & Bioenergia no Noro-
este Paulista, a empresa ado-
ta as melhores práticas para 
controlar ou eliminar exposi-
ções a riscos, especialmente 
aqueles que representam a 
maioria das lesões graves po-
tenciais nas operações. “A SI-
PAT é um momento importan-
te para reforçar que as ações 
individuais ditam o ambien-
te de trabalho e auxiliam nos 
resultados de todos”, diz ele.

A SIPAT começou na segun-
da-feira e envolveu mais de 
300 colaboradores da área in-
dustrial, agrícola e adminis-
trativa. O destaque da se-
mana foi Olimpíadas, que 
envolveu a Brigada Agrícola 
na quinta e a Brigada Indus-
trial na sexta em disputas de 
provas e brindes. Também fo-
ram realizadas palestras so-
bre prevenção das Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 
(DST), AIDS e alcoolismo.  

Na terça-feira, as atividades 

foram especialmente para a 
comunidade de Ouroeste. De 
manhã, cerca de 600 pessoas 
puderam conferir um espetá-
culo musical sobre a impor-
tância de alertar o colega de 
trabalho em situação de risco, 
além de dicas de como reali-
zar a manutenção dos equi-
pamentos. Durante a tarde, 
aproximadamente 250 crian-
ças da rede municipal parti-
ciparam de uma apresenta-
ção teatral sobre cuidados de 
segurança no lar. À noite, as 
famílias de Ouroeste, em tor-
no de 60 pessoas, assistiram 
a uma encenação sobre estar 
atento aos familiares em casa.

A quarta-feira foi dedicada 
para os moradores de Popu-
lina. A peça de teatro sobre 
cuidados nos lares foi reali-
zada pela manhã para 200 
crianças da rede municipal 
de Populina, e à noite para 
as famílias da cidade, envol-
vendo cerca de 80 pessoas.

A companhia realiza o pro-
grama em todas as unidades, 
localizadas do interior de SP, 
Tocantins, Mato Grosso do 
Sul e Minas Gerais.

SOBRE A BUNGE 
AÇÚCAR & 

BIOENERGIA
Uma das companhias líde-

res na produção de etanol, 
açúcar e bioenergia no Bra-
sil, a Bunge Açúcar & Bioe-
nergia tem capacidade de 
moagem de 22 milhões de to-
neladas por ano em suas oito 
usinas estrategicamente loca-
lizadas nas regiões Sudeste, 
Norte e Centro-Oeste do pa-
ís. Cinco de suas usinas for-
mam um cluster, gerando eco-
nomias de escala e sinergias 
para o negócio.  Com instala-
ções de cogeração, a empresa 
produz energia renovável pa-
ra atender de forma autossu-
ficiente suas próprias usinas 
e tem capacidade de exportar 
640 GWh para rede nacional.

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.

A Etec Prof. Ar-
mando José Fa-
rinazzo de Fer-
nandópolis mais 

uma vez bateu recorde em 
aprovações dos alunos do 
Ensino Médio em univer-

sidades públicas com 84 
aprovações. Ao todo, até o 
momento, de 78 alunos con-
cluintes de 2018 do Ensino 
Médio e Informática para 
Internet Integrado ao Ensi-
no Médio, 54 foram aprova-
dos nas melhores universi-
dades do Brasil, dentre elas: 

USP, UNESP, UFSCAR, UEM, 
UFMS, entre outras.

Além dos alunos que cursa-
ram o Ensino Médio, 10 alu-
nos dos cursos técnicos em 
Açúcar e Álcool, Informática 
e Administração e Serviços 
Jurídicos do programa Vence, 
também obtiveram 11 apro-

vações em universidades pú-
blicas. Segundo a diretora da 
Etec, Valdete Aparecida Zani-
ni Magalhães, muitos alunos 
ainda estão aguardando as 
próximas chamadas nas uni-
versidades e possivelmente 
o número de aprovações se-
rá ainda maior.

Etec bate recorde de aprovações
em universidades públicas

Bunge Açúcar & Bioenergia
realiza semana da segurança com 
colaboradores no Noroeste Paulista

54 alunos foram aprovados nas melhores universidades do país
 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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A B C D E F G H I J L M
0 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 15 15 a 18 18 a 21 21 a 24 24 a 27 27 a 30 30 a 33 33 a 36

1 927,41 973,78 1.022,46 1.073,59 1.127,27 1.183,63 1.242,81 1.304,95 1.370,20 1.438,71 1.510,65 1.586,18
2 1.001,60 1.051,68 1.104,26 1.159,47 1.217,45 1.278,32 1.342,24 1.409,35 1.479,82 1.553,81 1.631,50 1.713,07
3 1.081,73 1.135,81 1.192,60 1.252,23 1.314,84 1.380,59 1.449,62 1.522,10 1.598,20 1.678,11 1.762,02 1.850,12
4 1.168,26 1.226,68 1.288,01 1.352,41 1.420,03 1.491,03 1.565,58 1.643,86 1.726,06 1.812,36 1.902,98 1.998,13
5 1.261,72 1.324,81 1.391,05 1.460,60 1.533,63 1.610,32 1.690,83 1.775,37 1.864,14 1.957,35 2.055,22 2.157,98
6 1.362,66 1.430,80 1.502,34 1.577,45 1.656,32 1.739,14 1.826,10 1.917,40 2.013,27 2.113,94 2.219,63 2.330,62
7 1.471,68 1.545,26 1.622,52 1.703,65 1.788,83 1.878,27 1.972,19 2.070,79 2.174,33 2.283,05 2.397,20 2.517,06
8 1.589,41 1.668,88 1.752,32 1.839,94 1.931,94 2.028,53 2.129,96 2.236,46 2.348,28 2.465,70 2.588,98 2.718,43
9 1.716,56 1.802,39 1.892,51 1.987,14 2.086,49 2.190,82 2.300,36 2.415,38 2.536,14 2.662,95 2.796,10 2.935,90
10 1.853,89 1.946,58 2.043,91 2.146,11 2.253,41 2.366,08 2.484,39 2.608,61 2.739,04 2.875,99 3.019,79 3.170,78
11 2.002,19 2.102,31 2.207,41 2.317,78 2.433,69 2.555,33 2.683,12 2.817,29 2.958,16 3.106,05 3.261,34 3.424,43
12 2.162,36 2.270,47 2.384,03 2.503,20 2.628,37 2.759,77 2.897,80 3.042,65 3.194,81 3.354,55 3.522,28 3.698,40
13 2.335,35 2.452,12 2.574,72 2.703,46 2.838,63 2.980,56 3.129,59 3.286,07 3.450,37 3.622,89 3.804,04 3.994,24
14 2.522,18 2.648,29 2.780,70 2.919,73 3.065,72 3.219,01 3.379,96 3.548,96 3.726,40 3.912,72 4.108,36 4.313,78
15 2.723,95 2.860,15 3.003,16 3.153,31 3.310,98 3.476,53 3.650,35 3.832,87 4.024,52 4.225,74 4.437,03 4.658,88
16 2.941,89 3.088,98 3.243,41 3.405,59 3.575,90 3.754,67 3.942,41 4.139,51 4.346,48 4.563,83 4.792,03 5.031,64
17 3.177,24 3.336,10 3.502,91 3.678,05 3.861,96 4.055,05 4.257,81 4.470,70 4.694,23 4.928,94 5.175,39 5.434,16
18 3.431,42 3.602,99 3.783,14 3.972,30 4.170,91 4.379,46 4.598,43 4.828,35 5.069,77 5.323,26 5.589,42 5.868,89
19 3.705,93 3.891,23 4.085,79 4.290,08 4.504,59 4.729,82 4.966,31 5.214,62 5.475,35 5.749,12 6.036,58 6.338,41
20 4.002,40 4.202,51 4.412,64 4.633,28 4.864,95 5.108,20 5.363,60 5.631,80 5.913,37 6.209,04 6.519,47 6.845,48
21 4.322,59 4.538,72 4.765,65 5.003,92 5.254,14 5.516,83 5.792,69 6.082,33 6.386,42 6.705,78 7.041,07 7.393,12
22 4.668,40 4.901,82 5.146,91 5.404,26 5.674,47 5.958,19 6.256,10 6.568,91 6.897,35 7.242,22 7.604,33 7.984,55
23 5.041,87 5.293,95 5.558,66 5.836,59 6.128,43 6.434,85 6.756,56 7.094,42 7.449,15 7.821,59 8.212,69 8.623,32
24 5.445,22 5.717,48 6.003,36 6.303,52 6.618,70 6.949,64 7.297,12 7.661,97 8.045,07 8.447,33 8.869,69 9.313,18
25 5.880,84 6.174,91 6.483,64 6.807,82 7.148,21 7.505,62 7.880,89 8.274,94 8.688,71 9.123,15 9.579,28 10.058,27
26 6.351,31 6.668,87 7.002,31 7.352,43 7.720,05 8.106,05 8.511,36 8.936,93 9.383,77 9.852,96 10.345,61 10.862,89
27 6.859,43 7.202,40 7.562,51 7.940,64 8.337,67 8.754,57 9.192,31 9.651,89 10.134,52 10.641,24 11.173,31 11.731,96
28 7.408,18 7.778,59 8.167,52 8.575,90 9.004,69 9.454,93 9.927,68 10.424,06 10.945,26 11.492,53 12.067,15 12.670,51
29 8.000,84 8.400,88 8.820,93 9.261,97 9.725,07 10.211,32 10.721,89 11.257,98 11.820,88 12.411,93 13.032,52 13.684,15
30 8.640,89 9.072,93 9.526,60 10.002,92 10.503,07 11.028,21 11.579,63 12.158,61 12.766,53 13.404,87 14.075,12 14.778,86
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RERATIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2019. PROC. N.º 012/2019. O Setor de Licitações do 
Município de Mira Estrela-SP. OBJETO: Aquisição de Uma (01) Ambulância para transporte 
de pacientes, 0km Sec. Estado de Saúde. Onde se Lê Dia: 08/03/2019, às 09h00min, Leia-se: 
Dia 19/03/2019 á 09h00min. Onde se Lê: prazo de entrega em até 90(noventa) dias, Leia: se: 
em até cento e trinta (130) dias. Ficando assim rerratifi cados demais itens mantendo-os. Mira 
Estrela, 01 de Março de 2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2019 PROC. N.º 025/2019. O Setor de Licitações do 
Município de Mira Estrela-SP.  OBJETO: Fornecimento de Material de Enfermagem, com 
entregas parceladas para Unidade Básica de Saúde, conforme quantidades e especifi cações 
no anexo II. EDITAL: Poderá ser retirado pessoalmente ou no site: www.miraestrela.sp.gov.
br. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 18/03/2019, às 09h0min. 
LOCAL: Paço Municipal – Rua Manoel Estrela Matiel, 685- Mira Estrela – SP, horário de 
expediente. Fone /fax (17)3846.11.63. Custo: nihil. Mira Estrela, 01 de Março de 2019. 
Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA.
TOMADA DE PREÇOS: N. º 008/2018. (Processo. n º 104/2018). 

AVISO: HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. Objeto: Execução de Revitalização da 
Praça Central do Município de Mira Estrela de acordo com memorial descritivo, planilha 
orçamentária, cronograma físico fi nanceiro, descritos em Anexo I, de acordo com Contrato 
Repasse OGU 805321/2014 – MTUR/CAIXA. Data Homologação: 15/02/2019. Data Ad-
judicação: 15/02/2019 Firma Vencedora:- Construtora Oliveira & Araújo Ltda - EPP. Prazo 
Execução cf. Cronograma de Financeiro - Marcio Hamilton Castrequini Borges - Prefeito 
Municipal - Mira Estrela, 15 de Fevereiro de 2019. 

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP. 
EXTRATO DE CONTRATO N.º 033/2019.

TOMADA DE PREÇOS N.º 008/2018. (Processo n.º 104/2018). Contratante: O Município 
de Mira Estrela. Contratada: Construtora Oliveira & Araújo Ltda - EPP. Objeto: Execução de 
Revitalização da Praça Central do Município de Mira Estrela de acordo com memorial des-
critivo, planilha orçamentária, cronograma físico fi nanceiro, descritos em Anexo I, de acordo 
com Contrato Repasse OGU 805321/2014 – MTUR/CAIXA. R$-468.239,75 (quatrocentos 
e sessenta e oito mil e duzentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos). Execução/
Pagamento: cf. Edital. Assinatura Contrato: 26/02/2019 - Mira Estrela-SP, 28/02/2019. 
Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

EXTRATO  DE ALTERAÇÃO  CONTRATUAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADA :   FLAVIO LEANDRO DE MOURA 21437429831                  
OBJETO:   Primeiro (1º)  Aditamento de prorrogação de 12 meses ao contrato nº  024/18, 
referente a prestação de serviços, no sentido  dar continuidade na referida prestação de 
serviços, de faxina e lavagem de veículos e maquinas de diversos setores desta Municipa-
lidade, considerada  ótima e necessária para administração.VALOR DO ADITAMENTO:  
R$. 65.332,00-PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES-PERÍODO DE VIGÊNCIA: 01 de 
Março/2019 a 01 de fevereiro/2020-São João das Duas Pontes, 28 de fevereiro  de 2019.
JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE INDIAPORÃ
CNPJ nº 59.855.056/0001-70
Contratada: HENRIQUE VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ nº 26.947.869/0001-31
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços profi ssionais de assessoria jurídica 
e consultoria técnica administrativa e legislativa. 
Valor Mensal: R$ 5.550,18 (cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e dezoito centavos).
Vigência: 15/02/2019 a 15/02/2020
Pagamento: mensal.
Data de assinatura: 14 de fevereiro  de 2.019.

Indiaporã/SP, 14 de fevereiro de 2.019.
VALDIR CAIRES DO NASCIMENTO -Presidente -
Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.486.

  PREVENÇÃO DE ACIDENTES 

Ação faz parte da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Bunge Açúcar & Bioenergia 



pensamento crítico

  Por CARLOS EDUARDO MAIA DE OLIVEIRA
Professor EBTT no Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Votuporanga.

Biólogo, Cirurgião-Dentista, Mestre em Microbiologia e Doutor em Geologia Regional.
E-mail: edumaiaoli@yahoo.com.br

àquela que já foi bem maior um dia 
e, hoje, resta ainda um pouco de sua 
beleza - a Mata Atlântica.

Que vontade tenho de perambu-
lar pelo mundo atendendo um gos-
to de biólogo. Nos mares da Cali-
fórnia, testemunhar a migração 
das baleias azuis (o maior animal 
da Terra) e, em suas florestas, ficar 
à sombra das Sequoias de 100 me-
tros de altura (as árvores mais al-
tas do planeta). 

Percorrer as savanas africanas e 
avistar aqueles animais carismá-
ticos que toda criança reconhece. 
Navegar pelo oceano no Ártico das 
narvais, belugas e ursos polares. 

Que vontade tenho de sair por aí 
e mergulhar junto à grande barrei-
ra de corais com seus 2.200 Km de 
extensão e 30 Km de largura em al-
guns trechos nos mares australia-
nos (maior estrutura do mundo pro-
duzida por organismos vivos e que 
pode ser visualizada do espaço). 

Que vontade tenho de explorar as 
Florestas de Monções da Índia - pai-
sagem que inspirou o grande escri-
tor britânico Rudyarg Kipling (No-
bel de Literatura em 1907) a retratar 
Mogli, o menino lobo, e seu inimi-
go, o tigre manco Shere Khan, na 
sua obra-prima “O Livro da Selva”. 

Que vontade de visitar lugares 
históricos, daqueles que aprende-
mos na escola e só conhecemos nos 
livros. Avistar belas paisagens, da-
quelas que vimos somente em qua-
dros ou outras gravuras. Visitar os 
grandes museus ao redor do mun-
do. Conhecer outros povos e cultu-
ras, costumes diferentes e tudo que 
as tradições populares e o senso ar-
tístico humano podem conceber – 
culinária, bom vinho, música, poe-
sia, teatro e dança.

Que vontade tenho de sair por aí 
e visitar, de corpo presente, luga-
res que conheci apenas em sonhos. 

Que vontade tenho de sair por aí.

Que vontade tenho de sair 
por aí sem destino, sem 
rumo, levando na baga-
gem o espírito de aven-

tura, de liberdade, sem programa-
ção, sem planejamento, sem pensar 
no orçamento.

Que vontade tenho de sair por aí, 
conhecer as praias nordestinas, ou 
talvez as caribenhas, não as bada-
ladas, as desconhecidas, as deser-
tas, aquelas que não precisam de 
um ângulo perfeito na fotografia pa-
ra a imagem virar cartão postal.

Que vontade tenho de, antes de 

me aventurar em viagens ao exte-
rior, constatar com meus próprios 
olhos uma joia brasileira de valor 
inestimável – a presença de vários 
biomas com paisagens únicas, ri-
cos em vida selvagem e formações 
geológicas. 

Conhecer as vastas planícies ala-
gadas do Pantanal Mato-Grossense 
e a exuberância de sua fauna e flo-
ra. Embrenhar-me na maior flores-
ta tropical do mundo, a Amazônia 
e admirar sua grande biodiversida-
de. Apreciar a beleza da vegetação 
característica do Cerrado, suas ve-

redas e cachoeiras que provocam 
admiração. 

Que vontade tenho de cavalgar pe-
las planícies verdejantes dos pampas 
no sul do país montado em um cavalo 
crioulo, típico daquela região. Obser-
var as plantas e animais endêmicos 
da chamada Mata Branca, a Caatin-
ga (exclusiva do Brasil), onde nasce-
ram vários sertanejos fortes (como 
se existissem sertanejos que não são 
fortes). Como deve ser relaxante en-
trar em contato direto com a natureza 
percorrendo trilhas das reservas bio-
lógicas da serra do Mar pertencentes 

Que vontade tenho 
de sair por aí

A Prefeitura de Ou-
roeste construiu 
e inaugurou, re-
centemente, uma 

quadra oficial de tênis na área 
de lazer do Jardim Sarinha. A 
quadra se tratava de uma rei-
vindicação bem antiga prin-
cipalmente dos praticantes 
desta modalidade esporti-
va. O local ganhou o nome 
de “Alessandro Pacheco da 
Silva”. Participaram da so-
lenidade de inauguração a 
prefeita Lívia Oliveira, o vi-
ce-prefeito “Neno”, o presi-
dente da Câmara Rosalino, 
vereadores, secretários de 
Governo, o diretor de Espor-
tes Lazer e Turismo, Edinal-
do Florian, familiares do ho-
menageado e convidados.

A quadra de tênis faz parte 
de um complexo de lazer lo-
calizado no bairro que conta 
com pista de caminhada, mi-
ni campo, academia ao ar li-
vre, playground e mais. 

Em novembro do ano pas-
sado, toda a área passou por 
uma série de reformas es-
truturais e de manutenção. 
Após a inauguração oficial 

Prefeitura inaugura 
quadra oficial de tênis na 
área de lazer do Jd. Sarinha 

Quadra se tratava de uma reivindicação bem antiga

a administração aproveitou 
para prestigiar a final do 1º 
Torneio Municipal de Tênis 
que teve a participação de 
16 tenistas do município. Os 
participantes foram separa-
dos em 4 chaves de atletas 
cada, classificando os dois 
melhores de cada grupo pa-

ra disputar as quartas de fi-
nais. Houve premiação com 
troféus do primeiro ao quar-
to colocado. 

Segundo o Diretor de Es-
portes, Lazer e Turismo de 
Ouroeste, Edinaldo Florian, o 
torneio de tênis entrará no ca-
lendário esportivo do municí-

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

pio com a finalidade de aproxi-
mar as pessoas do esporte. A 
nova quadra de tênis contará 
a partir do próximo dia 9 com 
aulas gratuitas aos sábados a 

partir das 8h. Os interessados 
em aprender  a praticar esse 
esporte,  é necessário ter en-
tre 8  e 14 anos de idade.

Confira o resultado do 1º 

Torneio Municipal de Tênis:
 1º lugar – Alex Sakata;
 2º lugar – Fábio “Tilápia”;
 3º lugar – Everton;
 4ºlugar –  Itamar.
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O milho foi o produto 
que teve o melhor 
desempenho entre 
os grãos neste mês 

de fevereiro de 2019, terminan-
do com ganhos expressivos de 
6,84%, de acordo com a T&F 
Consultoria Agroeconômica. 
Esses números representam 
quase 20 vezes mais do que 
os rendimentos da caderneta 
de poupança, para se ter uma 
ideia de comparação em ter-

mos de investimento. Os ren-
dimentos no mercado futuro de 
milho na B3 foram ainda maio-
res: terminaram o mês com ga-
nhos de 7,63%. “Os problemas 
de frete e alguns temores (não 
totalmente confirmados pelos 
órgãos oficiais) de quebra da 
primeira safra impulsionaram 
os preços neste mês”, explica 
Luiz Fernando Pacheco, ana-
lista da T&F. 

“Houve também uma de-
manda extra de exportação 
que ajudou a puxar os preços. 

Mas, com o avanço da colhei-
ta em quase todos os estados 
e com o encerramento da de-
manda extra de exportação, a 
tendência dos preços, a partir 
de agora, é a de sentir o peso 
dos altos estoques, da maior 
disponibilidade local e, prin-
cipalmente, das intenções de 
um grande aumento (de mais 
de 20%) na área a ser planta-
da na Safrinha”, complemen-
ta o especialista em mercado.

Para finalizar, o analista da 
T&F Consultoria Agroeconô-

mica ressalta que, em vista 
destes fatores, a recomen-
dação é que os vendedores 
aproveitem os “relativamen-
te bons preços apresentados 
neste primeiro trimestre do 
ano, tanto para vender o mi-
lho já colhido, como para fa-
zer barter para a próxima tem-
porada, porque os preços do 
segundo semestre poderão 
(embora não possamos ter 
certeza) ser significativa-
mente menores do que os do 
primeiro semestre de 2019”.

Um relatório produzido pe-
lo Departamento de Agricul-
tura dos Estados Unidos indi-
cou que a produção de carne 
bovina em 2019 seja de 10,2 mi-
lhões de toneladas, um aumento 
de 3%, impulsionado principal-
mente pelas fortes exportações 
para a China e pela maior de-
manda doméstica. De acordo 

com o documento, foi revisada 
também a previsão anterior de 
produção de carne suína para 
aumentar 4% e alcançar 3,9 mi-
lhões de toneladas, refletindo 
uma recuperação nas exporta-
ções, um aumento moderado 
na demanda doméstica e cus-
tos de alimentação favoráveis 
em 2019.  “O crescimento es-
perado da economia brasileira 
de 2,5% em 2019, com taxas de 

inflação e desemprego em de-
clínio, apoia o otimismo no se-
tor de proteína animal no Bra-
sil. Existem três ‘advertências’ 
que podem afetar as perspec-
tivas gerais para carne bovina 
e suína em 2019”, diz o texto. 

“As perspectivas para os pre-
ços do gado em 2019 exigem um 
pequeno aumento no preço do 
gado alimentado, sustentado por 
maiores exportações de carne 

bovina e demanda interna firme. 
Além disso, o aumento no abate 
de vacas no segundo semestre 
do ano passado provavelmen-
te contribuirá para o aumento 
dos preços do gado, combina-
do com o aumento dos custos 
para confinamento no primeiro 
semestre do ano. Em 2018, hou-
ve um pequeno aumento na ta-
xa de gado / novilho alimenta-
do”, conclui o relatório.

A aviação agrícola brasilei-
ra entrou 2019 com 2.194 aero-
naves e, mais do que nunca, 
como a segunda maior força 
do setor no planeta – atrás 
apenas da frota norte-ameri-
cana, que tem cerca de 3,6 mil 
aviões e helicópteros agríco-
las. Os números foram divul-
gados na última semana pelo 
Sindicato Nacional das Em-
presas de Aviação Agrícola 
(Sindag), com base no levan-
tamento feito pelo consultor 
Eduardo Cordeiro de Araújo 
junto ao Registro Aeronáuti-
co Brasileiro (RAB), da Agên-
cia Nacional de Aviação Ci-
vil (Anac).

Araújo é uma das mais im-
portantes referências do se-
tor na atualidade e seu estudo 
da frota aponta um incremen-
to de 76 aviões e cinco heli-
cópteros agrícolas em 2018. 
Já o relatório de operadores 

mostra crescimento no núme-
ro de empresas aeroagrícolas 
(prestadoras de serviços pa-
ra os produtores), pulando de 
244 para 253 – que detêm 67% 
da frota, e na quantidade de 
operadores privados (produ-
tores e cooperativas que têm 
seus próprios aviões), que foi 
de 565 para 585.

Também cresceram no ano 
o número de empresas aeroa-
grícolas (prestadoras de ser-
viços para os produtores), que 
foi de 244 para 253, e a quan-
tidade de operadores priva-
dos (produtores e coopera-
tivas que têm seus próprios 
aviões), que pulou de 565 pa-
ra 585.

No ranking entre os 23 Es-
tados com aviação agrícola, 
Mato Grosso segue na frente 
em frota, com 494 aeronaves 
e o maior número de operado-
res privados – 300, contra 31 
empresas aeroagrícolas. Já a 
frota do Rio Grande do Sul fi-

ca em segundo, com 427 aero-
naves e o Estado tem o maior 
número de empresas aeroa-
grícolas – 72, com 45 opera-
dores privados. Depois vêm 
São Paulo (317), Goiás (287), 
Paraná (134), Mato Grosso do 
Sul (125), Bahia (90) e as ou-
tras 16 unidades da Federa-

ção dividindo as 320 aerona-
ves restantes.

IMPULSO
De um modo geral, o cres-

cimento de aeronaves foi de 
3,74%, mais do que o dobro do 
1,53% de aumento em 2017. O 
que pode significar o ensaio 
de uma retomada para índi-

ces como de 2014, que havia 
sido de 4,25% – de lá para cá, 
o crescimento anual ficou no 
máximo na casa dos 2%. De 
qualquer maneira, pelo me-
nos desde 2008, quando Araú-
jo começou a avaliar os nú-
meros anuais da frota, o setor 
nunca teve um ano negativo.

Em uma conjuntura recen-
te, mais do que um cresci-
mento no embalo do agro-
negócio, o fôlego de agora 
na aviação agrícola pode 
ser reflexo da busca de pro-
fissionalização e tecnologia 
para garantir melhores re-
sultados. Nesse raciocínio 
e a partir dos dados do PIB 
do Agronegócio Brasilei-
ro (janeiro a novembro de 
2018) divulgados no último 
dia 15 pelo Centro de Es-
tudos Avançados em Eco-
nomia Aplicada (Cepea), 
pode-se dizer que 2019 pro-
mete. Com um PIB-Volume 
de apenas 1,89% em 11 me-
ses e um PIB-Renda nega-
tivo em 0,65% no período, a 
ordem é otimizar recursos 
e estrutura. O que pode ser 
um mote de trabalho para 
o próprio Sindag e suas as-
sociadas este ano, incenti-
vando a terceirização do tra-
to de lavouras com aviões.

Milho rende quase 20 vezes 
mais do que a poupança

Produção de carne bovina 
deve registrar aumento

Aviação agrícola cresce 3,74% e chega a 2.194 aeronaves no Brasil
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O jogador Murilo, 
pertencente ao 
São Paulo Fute-
bol Clube, já está 

na cidade de Fernandópolis, 
onde será apresentado na 
manhã deste sábado, 2, às 
9h, oficialmente como joga-
dor do Fefecê para a tempo-
rada 2019.

Murilo é natural de Fernan-
dópolis, sua família reside na 
cidade e isso viabilizou sua 

vinda. O presidente Oclécio 
Dutra conseguiu viabilizar a 
negociação junto à diretoria 
do São Paulo que pagará os 
salários do jogador.

O atleta estava no Reffis do 
time do Morumbi fazendo for-
talecimento físico já que ha-
via passado por cirurgia no 
joelho direito, porém, se recu-
perava de pequenos descon-
fortos no local, nada de grave 
segundo o jogador, que pode-
rá voltar aos gramados já na 
estreia da equipe no dia 7 de 

abril, na cidade de José Bo-
nifácio, contra o time da ca-
sa. A apresentação será rea-
lizada no estádio municipal 
Cláudio Rodante. 

Murilo deverá agregar e 
muito ao time do Fefecê para a 
disputa do Campeonato Pau-
lista da Quarta Divisão - Sub-
23. O time fernandopolense 
vai enfrentar em seu grupo as 
seguintes equipes na primei-
ra fase: José Bonifácio, Amé-
rica de Rio Preto, Andradina, 
Bandeirante de Birigui, Os-

valdo Cruz e Tupã, sendo que 
destes times quatro passarão 
para a próxima fase.

SOBRE O JOGADOR
Natural de Fernandópolis, 

Murilo Henrique Oliveira San-
tos, nasceu dia 22 de outubro 
de 1997, com 21 anos já cole-
ciona vários títulos na cate-
goria de base do São Paulo, 
como por exemplo: Campeo-
nato Paulista, Copa do Brasil, 
Libertadores, 2 Copas Ouro, 
Brasileiro do RS e Brasileiro 
de Aspirantes.

O Rio Preto recebe o São Car-
los neste sábado de carnaval, 
às 15h, no estádio Anísio Ha-
ddad, o Rio Pretão, na cidade 
de São José do Rio Preto, pe-
la décima rodada da primeira 
fase do Campeonato Paulista 
da Série A3. Esta será apenas 
a sétima partida entre as equi-
pes, que se enfrentam oficial-
mente desde 2012. Até aqui, 
o retrospecto está empatado, 
com duas vitórias para cada 
clube e dois empates. No en-

contro mais recente, empate 
por 2 a 2, em São José do Rio 
Preto, no Riopretão, em parti-
da válida pela 11ª rodada da 
primeira fase do Paulista A3 
de 2018. Maranhão e Gusta-
vo Henrique anotaram os gols 
para a Águia da Central, que 
abriu 2 a 0 no primeiro tempo. 
O Jacaré chegou ao empate 
na segunda etapa, com Édi-
po e Maycon.

MOMENTO
O Jacaré, que vem de duas 

derrotas seguidas, está na 12ª 
posição da tabela de classifica-

Jogador do São Paulo se apresenta
na manhã de hoje ao Fefecê

Murilo jogará pelo Fefecê em 2019
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ção, com dez pontos, dois pon-
tos atrás do Monte Azul, que 
fecha o G8. A Águia, que ainda 
não venceu - quatro empates 
e cinco derrotas, segura a lan-
terna, com apenas quatro pon-
tos, três a menos do que o Ba-

tatais, o primeiro time fora do 
Z2. Na rodada anterior, o Ver-
dão perdeu, fora de casa, pa-
ra o vice-líder Desportivo Bra-
sil por 6 a 1, enquanto a Águia 
da Central empatou, em casa, 
com o líder Velo Clube por 1 a 1.

  PAULISTA A3

Rio Preto quer desempatar 
retrospecto com o São Carlos

Esta será apenas a sétima partida entre as 
equipes, que se enfrentam oficialmente desde 

2012: são duas vitórias para cada lado

Equipe durante treinamento para o confronto contra o São Carlos 

 WALDINEY MATOS 
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A secretária de Saúde de 
Ouroeste, Daniela Costa 
dos Santos, apresentou, 
na tarde de quinta-feira, 

28, em Audiência Pública no Plená-
rio da Câmara Municipal de Verea-
dores, relatório detalhado referente 
ao 3º quadrimestre de 2018, que de-
monstram os dados gerais das ativi-
dades da Rede Municipal de Saúde 
relacionados a serviços oferecidos 

a população, sendo  repassados os 
dados financeiros e indicadores de 
saúde do período. 

Na ocasião, foram apresentados 
os valores das fontes federal, esta-
dual e municipal, que compõem o 
Relatório  – Execução da Receita e 
Despesa,  em ações e serviços de 
saúde, como ESF (Equipes de Saú-
de da Família), SMS (Secretaria Mu-
nicipal de Saúde), CIS (Centro  In-
tegrado de Saúde), VS (Vigilância 
em Saúde), UBS’s (Unidades Bási-

cas de Saúde - Sarinha e Nelson Ro-
drigues, Arabá) Hospital Municipal 
João Velloso, programas de saúde, 
recursos humanos, entre outros.  

A lei complementar nº141, de 13 
de janeiro de 2012 obriga que seja 
investido 15% dos recursos próprios 
do município em saúde ao ano, con-
forme dados apresentados. Ouro-
este vem aplicando investimentos 
acima  do que determina a lei, es-
tando com 27,82%  no exercício de 
2018, ou seja, quase o dobro dan-
do uma valor de R$ 15.163.444,36  
do município, de uma receita total 
de R$ 54.500.258,99 ( fonte tesouro).     

ambém foi apresentada aos pre-
sentes a diminuição no tempo de 
espera para encaminhamentos de 
exames, a secretária realizou um 
comparativo do ano de 2017 com o 
de 2018, como exemplo os exames 
de ressonância magnética sendo 
300 realizados em 2018, que antes 
se aguardava chamado para reali-

zação em fila de espera de 30 meses 
caiu para 03 meses em 2018. O tra-
tamento de Ventosaterapia disponí-
vel agora no município, e de tantos 
grupos de apoio como de gestan-
tes realizados 02 vezes ao ano, aon-
de ocorre entrega de kit bebê, pre-
venção e acolhimento ao tabagista, 
grupo de saúde mental, promoção e 
prevenção da 3º idade, e etc.

O atendimento médico compre-
ende 13 especialidades dentro de 
nosso município que são oftalmo-
logia, neurologista-neurofisiologia, 
cardiologista, ginecologia-obstetrí-
cia, Clinica geral, Fonoaudiologia, 
dentista, psicologia, fisioterapia, te-
rapia ocupacional, ortopedista, pe-
diatria e nutricionista, para o total 
de 11.272 usuários cadastrados na 
rede pública municipal sendo UBS 
Nelson Rodrigues 4.642, UBS Sari-
nha 5.853 e UBS Arabá 777 pessoas.         

O hospital municipal João Ve-
loso, conforme dados informados 

em Audiência Pública, no último 
quadrimestre de 2018, teve des-
pesas que somam R$ 2.778.887,18, 
um gasto mensal em média de R$ 
694.721,80, que representa uma 
média de 38% do total aplicado na 
saúde. Nestas despesas incluem 
salários, serviços terceirizados, 
energia elétrica, telefone, água e 
esgoto, oxigênio, material hospi-
talar, medicamentos e etc.

O hospital que possui plantões de 
urgência e emergência, sendo con-
sulta, suturas e exames ECG - eco 
cardiograma, internações cirúrgi-
cas obstétricas, clinica e pediatria. 

O relatório contempla todos os da-
dos dispostos na legislação, que a 
Secretaria Municipal de Saúde apre-
senta no sentido de prestar contas à 
comunidade e aos órgãos de contro-
le. Ter um município com o setor da 
saúde de qualidade foi uma das pro-
postas apresentadas ainda em cam-
panha pela prefeita Lívia Oliveira. 

Secretaria de 
Saúde apresenta 
relatório do 3º 
quadrimestre de 2018 
Balanço contempla todos os dados dispostos na legislação

Na ocasião, foram apresentados os valores das fontes federal, estadual e municipal
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