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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 07/03/19

 33°

 21°

10mm 
90%


chuva

 87% 
59%

NNE 
10km/h


vento

 06:20h 
18:43h

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

SEX - 08/03/19

 32°

 21°

10mm 
90%


chuva

 92% 
61%

N 
10km/h


vento

 06:21h 
18:42h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

SÁB - 09/03/19

 33°

 20°

10mm 
80%


chuva

 93% 
55%

ENE 
6km/h


vento

 06:21h 
18:41h

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

DOM - 10/03/19

 34°

 20°

15mm 
80%


chuva

 89% 
53%

ESE 
8km/h


vento

 06:21h 
18:40h

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

SEG - 11/03/19

 31°

 20°

30mm 
90%


chuva

 92% 
55%

E 
11km/h


vento

 06:22h 
18:39h

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

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

NoiteTardeManhã
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celebridades

Bruna Marquezine foi um dos desta-
ques deste Carnaval 2019. Além de 
brilhar com look ousado no retorno de 
Ivete Sangalo à folia baiana, a atriz 
também causou ao surgir com cabelo 
loiro em Salvador e quebrar tudo com 
Ludmilla Sapucaí. Em entrevista ao 
canal do Youtube do Stylist Matheus 
Mazzafera, a artista admitiu que acon-
tece de trocar beijos nos dias de fes-
ta, mas ponderou: “Rola, mas eu sou 
chata. Eu tenho nervoso de ficar com 
estranho”. Página A8

Bruna 
Marquezine 
diz que não 
gosta de beijar 
estranhos: “eu 
tenho nervoso”

Após suposta crise nervosa ao contra-
cenar com José Loreto e pausa para 
viajar no Carnaval, a intérprete da bru-
xinha Luz retornou ao set de filmagem 
nesta quarta-feira (06) e postou uma 
foto lado de Tony Ramos. “Por aqui se-
guimos trabalhando e em boa compa-
nhia”, disse ela, ao compartilhar um 
clique em seu perfil do Instagram. 
Em dia de tbt (Throwback Thursday), 
a ruivinha ainda recordou a época em 
que atuou junto do veterano em “Be-
líssima”, sucesso de 2005.  Página A8

social
Os melhores 
cliques com os 
destaques e m 
eventos e co-
memorações de 
Fernandópolis 
e região estão 
na coluna So-
cial do jornal  
‘O Extra’. Na 
foto, destaque 

para a aniversariante Caroline Dal-
bon. Página A8
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Atletas do 
karatê fazem 
exames para 
mudança de faixa

 Página A6

à  PREMATURO

Nasce bebê de mulher 
sedada na UTI que caiu ao 
se pendurar em ônibus
Bebê nasceu de seis meses em hospital de Rio Preto; prematuro, ele 
está internado em estado grave porque a mãe é usuária de drogas

Prefeitura abre inscrição para 
processo seletivo de estagiários 

Interessados 
devem procurar a 

Secretaria Municipal 
de Educação 

até 29 de março

à  PREÇO NOMINAL

Preço médio dos imóveis 
residenciais sobe 0,08% 
em fevereiro, aponta Fipe

Fefecê realizará jogo-treino
nesta sexta-feira em sua 
sequência de preparação

Marina Ruy 
Barbosa retoma 
gravações de 
novela após 
viajar com 
Xande Negrão

A Prefeitura de Fernandó-
polis abre no dia 18 de 
março as inscrições pa-
ra o processo seletivo de 

estagiários para atuarem na Admi-
nistração Pública Municipal. O edi-
tal com informações relacionadas à 
prova será divulgado nos próximos 
dias. Página A3

Nasceu na noite desta quarta-fei-
ra, 6, o filho da mulher que caiu ao 
se pendurar em um ônibus em São 
José do Rio Preto. Aracelli Amaral 
do Prado, de 25 anos, estava grá-

vida de 24 semanas quando sofreu 
o acidente, no dia 27 de fevereiro. 
Segundo o Hospital de Base de Rio 
Preto, o bebê nasceu de cesárea 
pesando 780 gramas e medindo 33 

centímetros. Ele está internado na 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
em estado grave por ser prematuro 
e pela mãe ser usuária de drogas. 
Página A5

Após subir 0,13% em janeiro, o pre-
ço nominal médio dos imóveis resi-
denciais teve uma desaceleração em 
fevereiro e fechou o mês com alta de 
0,08%, de acordo com pesquisa reali-
zada pela Fundação Instituto de Pes-

quisas Econômicas (Fipe). O resultado 
aponta para uma queda real no pre-
ço dos imóveis, considerando que a 
inflação esperada para fevereiro é de 
0,35%, segundo o Boletim Focus, do 
Banco Central. Página A2

Treinando há pouco mais de um 
mês, a equipe fernandopolense con-
tinua buscando entrosamento e a me-
lhor condição física de seus atletas pa-
ra a estreia no Campeonato Paulista 
da Quarta Divisão sub-23, que será no 
próximo dia 06 de abril contra o time 
de José Bonifácio, fora de casa, às 15h. 

Para isso a diretoria continua traba-
lhando, tanto que nesta sexta-feira, 
08, a equipe vai até a cidade de Catan-
duva, onde irá enfrentar o Grêmio Ca-
tanduvense em jogo-treino, que ser-
virá para aperfeiçoar e dar mais liga 
ao elenco que está na reta final de for-
mação. Página A6

à  IMPOSTO DE RENDA 2019

Tem início 
prazo para 
entrega da 
declaração 

Começa nesta quinta-feira (7) o 
prazo para entregar a declaração 
do Imposto de Renda 2019, referen-
te ao ano-base 2018. Os contribuin-
tes que estiverem obrigados a entre-
gá-la precisam fazer isso até 30 de 
abril. Página A3
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à  PREÇO NOMINAL

Os bens e serviços 
oferecidos pela 
natureza são es-
senciais para a 

vida e para a saúde das pes-
soas. A qualidade do am-
biente em que vivemos – ou 
seja, o ar que respiramos, a 
água que bebemos, a comi-
da que comemos, a regula-
ção do clima e muitas outras 
características do ambien-
te natural – desempenham 
um papel fundamental no 
nosso bem-estar.

A ausência do contato com 
a natureza debilita o bem-es-
tar das pessoas, provocando 
uma ruptura desse vínculo 
e podendo resultar em inú-
meros problemas. Segundo 
a OMS (Organização Mun-
dial da Saúde), 25% das doen-
ças mundiais são atribuídas 
aos fatores ambientais (am-
biente degradado), na qual 
a poluição do ar é responsá-
vel por aproximadamente 
3,3 milhões de mortes/ano 
em todo o mundo. Sem con-
tar que, ainda, 1,1 bilhão de 
pessoas vive sem acesso à 
água limpa. Além disso, re-
centes pesquisas realizadas 
na Austrália destacam que a 
ausência do contato com a 
natureza resulta em grande 
incidência de sobrepeso ou 
obesidade, transtorno men-
tal, aumento de diabetes, en-
tre outras consequências.

Pesquisas relatam dife-
renças significativas entre 

as populações clinicamente 
deprimidas que realizaram 
programas de recuperação 
em ambientes fechados e 
aqueles que usaram espa-
ços abertos, considerados 
verdes. Os pacientes que 
participaram de programas 
de recuperação ao ar livre 
relataram aumento da au-
toestima e condições emo-
cionais mais estáveis em 
comparação com os outros.

Em 2014, durante a Con-
venção-quadro das Nações 
Unidas sobre Diversidade 
Biológica (CDB), a OMS reco-
nheceu que a biodiversida-
de e a saúde humana estão 
fortemente interligadas. Por-
tanto, conectar as priorida-
des globais da biodiversida-
de e da saúde não é apenas 
prudente, mas uma forma 
de assegurar no longo pra-
zo a resiliência da socieda-
de e o bem-estar das gera-
ções futuras.

Essas e outras evidências 
confirmam que os seres hu-
manos são totalmente de-
pendentes da natureza, não 
só pelas suas necessidades 
materiais, mas também por 
suas necessidades psicológi-
cas, emocionais e espirituais.

Para finalizar, vale desta-
car a beleza natural do Bra-
sil, em especial dos parques 
nacionais, estaduais e mu-
nicipais, e recomendar uma 
visita a essas áreas como 
verdadeiro remédio.
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Palestinos 
inspecionam 
o local de 
ataque aéreo 
israelense 
em um porto 
marítimo em 
construção, no 
sul da Faixa 
de Gaza 

A ausência

Politicamente
Racional
l Por PAULO CESAR LOPES SOARES
Oficial Registrador Civil - Tabelião de Notas

O Brasil começa o ano de 
2019 com um novo pre-
sidente. Temos também 
um Congresso Nacio-

nal bastante renovado. Com isso, 
renovam-se também as nossas es-
peranças de dias melhores para o 
nosso país.

Durante os 13 anos de governo 
petista, o Brasil mergulhou em uma 
profunda crise econômica. Estraté-
gias equivocadas, corrupção desen-
freada, clientelismo (e mais outros 
tantos erros e vícios) levaram o país 
a uma grave depressão, quebran-
do empresas e deixando milhões de 
pessoas desempregadas. A confian-

ça no futuro do Brasil caiu a níveis 
baixíssimos. 

É claro, não sejamos ingênuos, a 
corrupção no Brasil começou bem 
antes de o ex-presidente Lula usar 
fraldas e engatinhar. 

Após o impeachment de Dilma 
Rousseff, o governo de Michel Temer 
(por muitos, dito, “governo golpis-
ta”), apesar de todos os problemas 
nos quais se envolveu, conseguiu 
frear a queda e reverter o movimen-
to, obtendo um pequeno crescimen-
to do PIB (Produto Interno Bruto).

Jair Messias Bolsonaro, o novo pre-
sidente, chegou prometendo refor-
mas e um futuro promissor. Prometeu 

também uma nova forma de governar 
e de se relacionar com o Congresso. 
Ao invés do “toma lá, dá cá” tradicio-
nal na política brasileira, prometeu 
criar sua base de sustentação no Le-
gislativo através do convencimento, 
conversando com as bancadas ao 
invés dos partidos. Dará certo? Isso 
nunca funcionou assim. Na política, 
sempre prevaleceu o velho jargão: “é 
dando que se recebe”. O apoio dos 
partidos custava caro e a corrupção 
e o clientelismo se infiltrava em todas 
as empresas estatais.

Mas não é exatamente sobre po-
lítica que quero falar. Eu o convido 
para uma reflexão.

Nunca o brasileiro se preocupou 
tanto com a política como agora. 
Hoje, grande parte da população 
sabe inclusive o nome de quase 
todos os membros do Supremo Tri-
bunal Federal. 

Essa semana que passou, tive-
mos a triste notícia da morte do 
netinho do ex-presidente Lula, de 
sete anos, acometido por menin-
gite. Arthur era filho de Marlene 
Araújo Lula da Silva e Sandro Luís 
Lula da Silva, filho da ex-primeira-
-dama Marisa Letícia (que faleceu 
em fevereiro de 2017) e do ex-pre-
sidente Lula, preso desde abril de 
2018 na sede da Polícia Federal em 
Curitiba (PR).

A partir daí surgiu a discussão: 
“A Justiça autorizará a ida de Lula 
até o velório?”. Não gostaria de me 
posicionar acerca do mérito desse 
dilema. Ora, se a lei é para todos, 
que se aplique a lei. Mas a reflexão 
é outra: como a ideologia política 
(ou o partidarismo, como queiram 
chamar) interfere em nossas análi-

ses racionais. Ouvi gente dizer que 
a morte de Arthur seria “bem feito 
ao Lula, afinal ele era corrupto”. 
Onde chegamos?!

O desfecho do caso: a Justiça Fe-
deral atendeu o pedido da defesa 
e autorizou o ex-presidente ir ao 
velório do neto. De fato, a Lei de 
Execução Penal, no artigo 120, pre-
vê que presos em regime fechado, 
semiaberto ou provisórios podem 
obter permissão para sair do esta-
belecimento, mediante escolta, no 
caso de falecimento de cônjuge, 
companheiros, ascendentes, des-
cendentes ou irmãos. 

Como diz meu pai, não podemos 
misturar “alhos com bugalhos”. 
Lula não mereceu a morte do neti-
nho. Ninguém merece. Que possa-
mos lançar um olhar mais racional 
sobre a política. Não sei até que 
ponto a fidelidade ideológica ou 
partidária é boa. Na verdade, acho 
ruim. Precisamos conseguir enxer-
gar o que é bom também naqueles 
que não nos agradam. 

artigo

Após subir 0,13% 
em janeiro, o 
preço nominal 
médio dos imó-

veis residenciais teve uma 
desaceleração em fevereiro 
e fechou o mês com alta de 
0,08%, de acordo com pes-
quisa realizada pela Funda-
ção Instituto de Pesquisas 
Econômicas (Fipe). O resul-
tado aponta para uma que-
da real no preço dos imó-
veis, considerando que a 
inflação esperada para fe-
vereiro é de 0,35%, segun-
do o Boletim Focus, do Ban-
co Central.

No acumulado dos pri-
meiros dois meses do ano, 
os preços mostraram al-
ta de 0,21%, enquanto nos 
últimos 12 meses, o avan-
ço foi de 0,07%, também fi-
cando abaixo da inflação 
no período.

O levantamento é feito 
com base nos anúncios de 
imóveis em 50 cidades, das 
quais 16 são capitais. Em fe-
vereiro, nove das 16 capitais 
pesquisadas tiveram alta nos 

Preço médio dos imóveis 
residenciais sobe 0,08% no 
mês de fevereiro, aponta Fipe
Resultado indica uma queda real no preço dos imóveis, 
considerando a inflação esperada para fevereiro

preços: Salvador (0,02%), Rio 
de Janeiro (0,08%), Fortale-
za (0,24%), São Paulo (0,27%), 
Vitória (0,39%), Brasília 
(0,56%), Manaus (0,84%), 
Goiânia (0,94%) e Florianó-
polis (1,00%).

Já as outras sete ca-

pitais tiveram recuo nos 
preços: Maceió (-0,03%), 
Campo Grande (-0,12%), 
Recife (-0,13%), Porto Ale-
gre (-0,19%), Belo Horizonte 
(-0,43%), Curitiba (-1,59%) e 
João Pessoa (-2,30%).

O preço médio do metro 

quadrado (m2) anunciado 
foi de R$ 7.189. O município 
do Rio de Janeiro se man-
teve como a capital com 
o preço mais elevado (R$ 
9.481/m2), seguida por São 
Paulo (R$ 8.862/m2) e Bra-
sília (R$ 7.367/m2).

Resultado aponta para uma queda real no preço dos imóveis

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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à  DIA 18

A Prefeitura de Fer-
nandópolis abre 
no dia 18 de mar-
ço as inscrições 

para o processo seletivo de 
estagiários para atuarem na 
Administração Pública Mu-

nicipal. O edital com infor-
mações relacionadas à prova 
será divulgado nos próxi-
mos dias.

Os interessados devem 
procurar a Secretaria Muni-
cipal de Educação, localiza-
da na rua Minas Gerais, 993, 
Centro, até o dia 29 de mar-

ço, das 8h às 13h. Podem se 
inscrever os estudantes dos 
seguintes cursos de nível su-
perior: Administração de em-
presas, Biomedicina, Ciências 
Contábeis, Direito, Educação 
Física, Farmácia, Fisioterapia, 
Letras, Matemática, Odonto-
logia, Pedagogia e Psicologia.

Começa nesta quinta-fei-
ra (7) o prazo para entre-
gar a declaração do Impos-
to de Renda 2019, referente 
ao ano-base 2018. Os contri-
buintes que estiverem obri-
gados a entregá-la precisam 
fazer isso até 30 de abril.

Os contribuintes que en-
viarem a declaração no iní-
cio do prazo, sem erros, 
omissões ou inconsistên-
cias, receberão mais cedo 
as restituições do Imposto 
de Renda. Idosos, portado-
res de doença grave e defi-
cientes físicos ou mentais 
têm prioridade.

A Receita Federal espera 

receber 30,5 milhões de de-
clarações dentro do prazo le-
gal neste ano. A multa para o 
contribuinte que não fizer a 
declaração ou entregá-la fo-
ra do prazo será de, no míni-
mo, R$ 165,74. O valor má-
ximo corresponde a 20% do 
imposto devido.

As restituições começarão a 
ser pagas em junho e seguem 
até dezembro para os contri-
buintes cujas declarações não 
caíram na malha fina.

QUEM DEVE
DECLARAR?

l Quem recebeu rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70 em 2018. O valor 
é o mesmo da declaração 
do IR do ano passado.

l Contribuintes que recebe-
ram rendimentos isentos, 
não-tributáveis ou tribu-
tados exclusivamente na 
fonte, cuja soma tenha si-
do superior a R$ 40 mil no 
ano passado;

l Quem obteve, em qualquer 
mês de 2018, ganho de ca-
pital na alienação de bens 
ou direitos, sujeito à inci-
dência do imposto, ou rea-
lizou operações em bolsas 
de valores, de mercadorias, 
de futuros e assemelhadas;

l Quem teve, em 2018, recei-
ta bruta em valor superior 
a R$ 142.798,50 em ativida-
de rural;

l Quem tinha, até 31 de de-
zembro de 2018, a posse 

ou a propriedade de bens 
ou direitos, inclusive terra 
nua, de valor total superior 
a R$ 300 mil;

l Quem passou à condição 
de residente no Brasil em 
qualquer mês do ano pas-
sado e nessa condição en-
contrava-se em 31 de de-
zembro de 2018;

l Quem optou pela isenção do 
imposto incidente em valor 
obtido na venda de imóveis 
residenciais cujo produto da 
venda seja aplicado na aqui-
sição de imóveis residen-
ciais localizados no país, 
no prazo de 180 dias, con-
tado da celebração do con-
trato de venda; 

l Quem optar pelo declara-

Prefeitura abre 
inscrição para processo 
seletivo de estagiários 
Interessados devem procurar a Secretaria 
Municipal de Educação até 29 de março

Estudantes de cursos de nível superior podem se inscrever para o processo seletivo

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  IMPOSTO DE RENDA 2019

Tem início prazo para entrega da declaração 
Os contribuintes que estiverem obrigados a apresentar o IR neste ano precisam fazer isso até 30 de abril

ção simplificada abre mão 
de todas as deduções ad-
mitidas na legislação tri-
butária, como aquelas 
por gastos com educação 
e saúde, mas tem direi-
to a uma dedução de 20% 
do valor dos rendimentos 
tributáveis, limitada a R$ 
16.754,34, mesmo valor do 
ano passado.

PROGRAMA
A Secretaria da Receita Fe-

deral liberou no dia 25 de fe-
vereiro o download do pro-
grama gerador do Imposto 
de Renda 2019. Do computa-
dor, o contribuinte pode bai-
xar os programas do Windo-
ws, Multiplataforma (zip) e 
Outros (Mac, Linux, Solaris). 
Para os celulares, os progra-
mas estrão disponíveis para 
Android e IOS.

O programa para preen-
chimento da declaração é o 
mesmo para as duas formas 

de tributação (utilizando as 
deduções legais ou o descon-
to simplificado). No início do 
preenchimento, são apresen-
tadas orientações sobre as 
formas de tributação e, ao 
final, quando for entregar a 
declaração, o programa apre-
sentará quadro comparativo 
para que o contribuinte pos-
sa escolher a opção mais fa-
vorável.

O contribuinte pode fazer 
a importação de dados de 
2018 para facilitar o preen-
chimento neste ano. A im-
portação de dados substitui 
eventuais dados já digita-
dos na declaração de 2019. 
Para evitar isso, a Receita re-
comenda fazer a importação 
antes de iniciar o preenchi-
mento. Em caso de a última 
declaração ter sido retifica-
da, é preciso substituir pelo 
número do recibo da última 
retificadora online.

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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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:

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: Repasse municipal referente ao termo de fomento 02/2018. Repasse muni-
cipal referente ao termo de fomento 01/2018. Repasse municipal referente ao termo de fomento 03/2018. 
Repasse municipal referente ao termo de fomento 04/2018. Referente a despesas com publicações de editais 
da municipalidade. Serviços de manutenção de ônibus da secretaria municipal de esporte. Aquisição de 
medicamentos para a secretaria municipal de saúde. Serviços de borracharia para reparos em veículos das 
secretarias municipais de obras e da fazenda. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de triagem, gerenciamento e destinação de resíduos da construção civil. Aquisição de medicamentos para 
cumprimento de ações judiciais. Aquisição de óleo para uso em reparos na moto podadora da secretaria 
municipal de obras; aquisição de materiais de equipamento de segurança do trabalho para uso da equipe de 
funcionários da secretaria municipal de obras e aquisição de ferramentas e peças para secretaria municipal 
de obras. Contratação de serviços publicitários na elaboração de projetos e campanhas para prefeitura mu-
nicipal de Fernandópolis. Aquisição de padrão trifásico categoria T1 para secretaria municipal de obras. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipa-
mentos. Aquisição de bateria para uso em reparos no veículo da secretaria municipal de obras. Aquisição de 
caixa d’água metálica tubular para CEMEI no Jardim Ipanema. Aquisição de botijão de gás de cozinha para 
secretaria municipal de obras. Locação de equipamentos para uso em obras e prestação de serviços diversos 
conforme a necessidade da secretaria municipal de obras. 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, 07 de Fevereiro de 2019. 
SEBASTIÃO CARLOS BESTETI – 

Secretário Municipal da Fazenda
Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

- AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA -
EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019
DATA DA REALIZAÇÃO: 22 de março de 2019, às 13h45min.
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação, de forma contínua, dos serviços de 

limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra qualificada e equipamentos de Pro-
teção Individual e Coletiva (EPI e EPC), conforme o caso, para atender as necessidades do Prédio da Sede da 
Câmara Municipal de Fernandópolis.

TIPO: Menor preço, com critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL.
LEGISLAÇÃO: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal 3.555, de 08 de agosto de 2000, 

Resolução Municipal nº 06, de 13 de maio de 2015, da Câmara Municipal de Fernandópolis, Lei Complementar nº 
123, de 15 de dezembro de 2006 e suas alterações e regulamentações, em especial o Decreto Federal 8.538, de 06 
de outubro de 2015, Lei Complementar Municipal 72, de 18 de agosto de 2009, atualizada pela Lei Complementar 
Municipal 134, de 06 de maio de 2016, aplicando-se ainda, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, bem como 
da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

EDITAL COMPLETO: O Edital completo e demais informações encontram-se à disposição dos interessados 
na sede da Câmara Municipal de Fernandópolis (“Palácio 22 de Maio – Prefeito Edison Rolim”), localizada na 
Rua Espírito Santo, nº 320, bairro Jardim Santa Rita – Fernandópolis/SP, bem como em área própria no sítio 
eletrônico oficial deste Poder Legislativo (www.camarafernandopolis.sp.gov.br)

Fernandópolis – SP, 07 de março de 2019.
ADEMIR DE JESUS ALMEIDA - Presidente da Câmara Municipal de Fernandópolis

Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

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

2ª publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
3ª publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

“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 

 

publicações

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: 

Razão Social Empenho Nota Fiscal Valor Bruto 

Ass. Karatê de Fernandópolis 
“DOJOKAN” 184 Ofício SMEL 031/2019 R$ 1.666,00 

Ass. Judô de Fernandópolis  183 Ofício SMEL 031/2019 R$ 3.341,00 

Ass. Futsal de Fernandópolis 182 Ofício SMEL 031/2019 R$ 3.341,00 

Ass. Pais e Amigos do Basquetebol 181 Ofício SMEL 031/2019 R$ 3.341,00 

Imprensa Oficial do Estado S/A 209 Fatura 1308835 R$ 387,20 

Auto Peças e Oficina Mecânica São 
Judas Tadeu LTDA 10409/10410 3590/1073 R$ 2.382,95 

Cirúrgica Ônix EIRELI ME 10926 12058 R$ 770,00 

Claudenir Lozano Garcia 

502/489/490/
491/492/496/
500/499/498/
497/483/482/
481/501/487/
495/494/493 

1078/1065/1066/1067/1068/1072/1076/1075/107
4/1073/1063/1062/1061/1077/1064/1071/1070/10

69 
R$ 4.401,00 

Construtora Construcerto EIRELI 10014/219 33 R$ 16.563,79 

Drogaria Liviero LTDA 410/405 42220/17384 R$ 573,30 
Drogaria Moderna Fernandópolis LTDA 
ME 406 219 R$ 719,20 

Fragnari Distribuidora de Medicamentos 
LTDA 408 70627 R$ 756,00 

P.Cristófaro – Peças ME 
359/361/366/
365/362/367/
368/369/370 

5229/5230/5235/5236/5237/5234/5233/5232 R$ 19.358,50 

Promarke Associados Propaganda e 
Marketing LTDA EPP 17 1067 R$ 16.846,68 

R.M. Chaia LTDA 284 1040 R$ 980,00 

R.S.A. Comércio e Serviços em Solução 
Digital EIRELI 

975//979/974/
982/973/972/
980/985/978/

972/973 

743/736/737/745/734/735/744/746/738/733/732 R$ 12.246,00 

Seba Auto Peças Fernandópolis LTDA 
ME 544 2550 R$ 559,50 

Steelmetal Ind. E Comércio de Produtos 
Siderúrgicos 9943 271 R$ 7.200,00 

Tozzo & Tozzo Gás LTDA ME 340 3348 R$ 1.586,00 

Zaparoli & Contrera LTDA ME 358 18339/18328 R$ 22.230,00 
Justificam-se despesa com: Repasse municipal referente ao termo de fomento 02/2018. Repasse municipal referente ao termo de 
fomento 01/2018. Repasse municipal referente ao termo de fomento 03/2018. Repasse municipal referente ao termo de fomento 
04/2018. Referente a despesas com publicações de editais da municipalidade. Serviços de manutenção de ônibus da secretaria 
municipal de esporte. Aquisição de medicamentos para a secretaria municipal de saúde. Serviços de borracharia para reparos em 
veículos das secretarias municipais de obras e da fazenda. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
triagem, gerenciamento e destinação de resíduos da construção civil. Aquisição de medicamentos para cumprimento de ações 
judiciais. Aquisição de óleo para uso em reparos na moto podadora da secretaria municipal de obras; aquisição de materiais de 
equipamento de segurança do trabalho para uso da equipe de funcionários da secretaria municipal de obras e aquisição de 
ferramentas e peças para secretaria municipal de obras. Contratação de serviços publicitários na elaboração de projetos e 
campanhas para prefeitura municipal de Fernandópolis. Aquisição de padrão trifásico categoria T1 para secretaria municipal de 
obras. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão com fornecimento de equipamentos. 
Aquisição de bateria para uso em reparos no veículo da secretaria municipal de obras. Aquisição de caixa d ’água metálica tubular 
para CEMEI no Jardim Ipanema. Aquisição de botijão de gás de cozinha para secretaria municipal de obras. Locação de 
equipamentos para uso em obras e prestação de serviços diversos conforme a necessidade da secretaria municipal de obras. 
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, 07 de Fevereiro de 2019.  Sebastião Carlos Besteti – Secretário Municipal da Fazenda 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Fernandópolis
Foro de Fernandópolis
2ª Vara Cível
Av. Raul Gonçalves Júnior, 850, ., Jd. Santa Rita - CEP 15600-000, Fone:
(17) 3442-4088, Fernandopolis-SP - E-mail: fernand2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004362-19.2018.8.26.0189
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: Lucimara Gimenes de Souza Barbeiro

2ª Vara Cível2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004362-19.2018.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Dr(a). HEITOR
KATSUMI MIURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Walterlei e Antônio Carlos
(herdeiros de Altina Rodrigues da Silva e Simpliciano Carlos da Silva Filho), aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Lucimara Gimenes de Souza Barbeiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando o bem imóvel UM TERRENO situado do lado par da Rua Paraíba esquina com a
Avenida dos Arnaldos, constante do lote 11, da quadra 01, do Bairro Água Vermelha desta
cidade, medindo 21,20 metros de frente e fundo, por 31,00 metros de cada lado, encerrando a
área de 657,20 metros quadrados, confrontando pela frente com a Rua Paraíba, pelo fundo com o
Lote 02, de propriedade do sr. José Basílio e outros, do lado direito de quem da rua olha para
terreno com o lote 01, de propriedade da sra. Laurinda Souza de Oliveira Silva e do lado
esquerdo de quem da rua olha para o terreno com a Avenida dos Arnaldos, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Fernandopolis, aos 13 de dezembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

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

2ª publicação: Sábado, dia 02 de Março de 2019.
3ª publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

“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 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Fernandópolis
Foro de Fernandópolis
2ª Vara Cível
Av. Raul Gonçalves Júnior, 850, ., Jd. Santa Rita - CEP 15600-000, Fone:
(17) 3442-4088, Fernandopolis-SP - E-mail: fernand2cv@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1004362-19.2018.8.26.0189
Classe – Assunto: Usucapião - Aquisição
Requerente: Lucimara Gimenes de Souza Barbeiro

2ª Vara Cível2ª Vara Cível EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 30 DIAS, expedido nos
autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 1004362-19.2018.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Dr(a). HEITOR
KATSUMI MIURA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Walterlei e Antônio Carlos
(herdeiros de Altina Rodrigues da Silva e Simpliciano Carlos da Silva Filho), aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Lucimara Gimenes de Souza Barbeiro ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando o bem imóvel UM TERRENO situado do lado par da Rua Paraíba esquina com a
Avenida dos Arnaldos, constante do lote 11, da quadra 01, do Bairro Água Vermelha desta
cidade, medindo 21,20 metros de frente e fundo, por 31,00 metros de cada lado, encerrando a
área de 657,20 metros quadrados, confrontando pela frente com a Rua Paraíba, pelo fundo com o
Lote 02, de propriedade do sr. José Basílio e outros, do lado direito de quem da rua olha para
terreno com o lote 01, de propriedade da sra. Laurinda Souza de Oliveira Silva e do lado
esquerdo de quem da rua olha para o terreno com a Avenida dos Arnaldos, alegando posse mansa
e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 30 dias. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
Dado e passado nesta cidade de Fernandopolis, aos 13 de dezembro de 2018.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 091/2019.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Fernandópolis.
PROCESSO Nº. 193/2018. 
Contratado: KLEBER ARRABACA BARBOSA EPP.
VALOR: R$ 11.668,00  ASSINATURA: 21/02/2019.
OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COMPUTADOR A 

SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSUNTOS JURÍDICOS, COM PREVISÃO DE CONSUMO EM ATÉ 
90 (NOVENTA) DIAS. A CONTAR DA SOLICITAÇÃO AS MÁQUI-
NAS DEVERÃO SER ENTREGUES EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS”. ATA 
REGISTRO DE PREÇO Nº 171/2018. MOD. PREGÃO Nº. 090/2018. 

Fernandópolis-SP, 07 de março de 2019.
- RAFAEL VIEIRA MENEZES -

Gerente de Suprimentos
Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DO 
CONTRATO Nº 087/2019 

PREGÃO Nº 117/2018
PROCESSO Nº 241/2018

ONDE SE LÊ: 
Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
LEIA-SE:
Contratado: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME.

Fernandópolis-SP, 07 de março de 2019.
RAFAEL VIEIRA MENEZES

Gerente de Suprimentos
Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA.
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS/HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL nº 004/2019 – Proc. nº 011/2019. OBJETO: Fornecimento de 
Combustíveis: DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA E ETANOL, conforme requisições e 
controle do responsável, de acordo anexo II - Resultado 26/02/2019 – Vencedores: Auto Posto 
Stefani LTDA, para os itens nº 01 e 04 e Romero & Santos Auto Posto LTDA, para os itens nº 
02 e 03. Eduardo Bazan Pardim – Pregoeiro. 
AVISO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 004/2019 - OBJETO: Fornecimento de Combustíveis: 
DIESEL S500, DIESEL S10, GASOLINA E ETANOL, conforme requisições e controle do 
responsável, de acordo anexo II. Fica os homologados convocados assinarem o contrato. 
LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA – Prefeita Municipal - MACEDÔNIA-SP, 01 de Março
de 2019.
AVISO: CONTRATO Nº 015/2019 – AUTO POSTO STEDANI LTDA, no valor de R$ 402.816,00 
(quatrocentos e dois mil oitocentos e dezesseis reais), data de assinatura 06/03/2019.
CONTRATO Nº 016/2019 – ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA, no valor de R$ 
506.502,00 (quinhentos e seis mil quinhentos e dois reais), data de assinatura 06/03/2019.
Autorização Prefeita Municipal – LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA – MACEDÔNIA, 06 
de Março de 2019.
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA.
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS/HOMOLOGAÇÃO/CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 005/2019 – Proc. n.º 013/2019. OBJETO: Fornecimento de gêneros 
alimentícios e carnes para o PAIF desta Municipalidade, com entregas parceladas diariamente conforme 
requisição, sendo todos de 1º qualidade, de acordo com o comercializado nos estabelecimentos comerciais, 
conforme quantidades especificadas em anexo II. – Resultado 28/02/2019 – Vencedores: item nº 32, a 
empresa BAR E PANIFICADORA KI PÃO LTDA – ME, os itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 
12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a empresa JOSÉ VICENTE GESUINO OLIVEIRA – ME, itens nº 13, 21, 
35, 48 a empresa SAVES & SAVES LTDA – ME, itens nº 14, 50, 51 a empresa SIDNEI GONZAGA CASA 
DE CARNES – ME. Eduardo Bazan Pardim, Pregoeiro.
AVISO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º 005/2019 – OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios e 
carnes para o PAIF desta Municipalidade, com entregas parceladas diariamente conforme requisição, sendo 
todos de 1º qualidade, de acordo com o comercializado nos estabelecimentos comerciais, conforme 
quantidades especificadas em anexo II. Vencedores: BAR E PANIFICADORA KI PÃO LTDA – ME, JOSÉ 
VICENTE GESUINO OLIVEIRA – ME, SAVES & SAVES LTDA – ME, SIDNEI GONZAGA CASA DE 
CARNES – ME.  Ficam os adjudicatários convocados a assinar contrato. Prefeita Municipal – Lucilene 
Cabreira Garcia Marsola - Macedônia-SP, 01 de Março de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2019 – JOSE VICENTE GESUINO OLIVEIRA - ME, no valor de R$ 
8.095,40 (oito mil noventa e cinco reais e quarenta centavos), data de assinatura 06 de Março de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 018/2019 – SIDNEI GONZAGA CASA DE CARNES - ME, no valor de R$ 
2.729,60 (dois mil setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), data de assinatura 06 de Março de 
2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 019/2019 – SAVES & SAVES LTDA – ME, no valor de R$ 3.825,00 (três mil 
oitocentos e vinte e cinco reais), data de assinatura 06 de Março de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 020/2019 - BAR E PANIFICADORA KI PÃO LTDA – ME, no valor de R$ 
9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), data de assinatura 06 de Março de 2019.
Autorização Prefeita Municipal – Lucilene Cabreira Garcia Marsola – 06 de Março de 2019.
 

 

 

 

Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

AVISO
RESULTADO DA SESSÃO DE

JULGAMENTO DE PROPOSTAS.
REF.TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019

 – PROCESSO N.º 04/2019.
OBJETO: prestação de serviços  técnicos nas áreas de administração e 

licitação, visando atender  os exercícios de 2019/2020, com carga horária 
de 40 horas semanal, pelo prezo de 12 meses, podendo ser prorrogado 
por iguais  períodos. EMPRESA VENCEDORA: 1.ºLugar: CARLOS 
ALBERTO DE SOUZA-APOIO ADMINISTRATIVO-ME . São João 
das Duas Pontes-SP,01 de março de 2019. E, para constar e ninguém 
alegar ignorância, fez se publicar o presente edital a partir do qual fica 
dispensado o prazo legal para recurso, nos termos do art. 109 da LLC. 
S.J.das Duas Pontes, 01 de Março de 2019.

JOSE CARLOS ZAGUE – Presidente da CPL. 
Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

ATA DE SUSPENSÃO DO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019

Objeto : Aquisição de um Veículo novo tipo ambulância para a Unidade 
Básica de Saúde.

No dia 07 de março de 2019, a empresa VILLE RIO PRETO COMÉR-
CIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, apresentou uma solicitação para 
que o descritivo do objeto do Pregão Presencial nº 011/2019 fosse alte-
rado para que a empresa em questão pudesse ter condições de participar 
do certame. O Pregoeiro, Senhor ADALBERTO LUIZ DE MELO, e a 
Equipe de Apoio, Senhores EMDILSON PIRES DO CARMO, PAU-
LO HENRIQUE DE SOUZA SILVA e LEONARDO APARECIDO 
AMARAL DIAS optaram, de acordo com o artigo 43, parágrafo 3° da 
lei 8.666/93, por SUSPENDER a sessão, para analisar a solicitação da 
empresa requerente, e posteriormente proceder a remarcação do processo 
licitatório.

Guarani D’Oeste, 07 de março de 2019.
EDMILSON PIRES DO CARMO

Presidente
PAULO HENRIqUE DE SOUZA SILVA  

Secretário
LEONARDO APARECIDO AMARAL DIAS  

Membro
Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

RERRATIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N.º 012/2019. PROC. N.º 024/2019. O Setor 
de Licitações do Município de Mira Estrela-SP. OBJETO: Aquisição de 
Um (01) Veículo para transporte de pacientes. Assunto: Mudança descri-
tivo veículo e onde se Lê Dia: 13/03/2019 Leia-se: 20/03/2019. Ficando 
assim rerratificados demais itens mantendo-os. Mira Estrela, 07 de Março 
de 2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal. 

Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.487.

 

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.

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.

Nasceu na noite 
desta quarta-fei-
ra, 6, o filho da 
mulher que caiu 

ao se pendurar em um ôni-
bus em São José do Rio Pre-
to. Aracelli Amaral do Prado, 
de 25 anos, estava grávida 
de 24 semanas quando so-
freu o acidente, no dia 27 de 

fevereiro. Segundo o Hospi-
tal de Base de Rio Preto, o 
bebê nasceu de cesárea pe-
sando 780 gramas e medin-
do 33 centímetros. Ele está 
internado na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) em es-
tado grave por ser prematu-
ro e pela mãe ser usuária de 
drogas.

Ainda segundo informa-
ções do hospital, o menino, 

que ainda não tem nome, 
nasceu sem sequelas, mas 
apresenta comportamento 
agitado.

A mulher caiu depois de se 
pendurar em um ônibus do 
transporte coletivo na Aveni-
da Ernani Pires Domingues. 
Ela ficou internada por cinco 
dias sem ser identificada, até 
que a família procurou o hos-
pital nesta quarta-feira, 6.

De acordo com a assesso-
ria do hospital, a equipe de 
obstetrícia avaliava a situa-
ção da paciente e se seria ne-
cessário fazer o parto.

Câmeras de segurança re-
gistram a mulher pendura-
da no veículo, logo após ela 
caiu. A mulher foi levada ao 
hospital, onde permanece in-
ternada em estado grave e 
sem previsão de alta. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

à  PREMATURO

Nasce bebê de mulher 
sedada na UTI que caiu ao 
se pendurar em ônibus
Bebê nasceu de seis meses em hospital de Rio Preto; prematuro, ele 
está internado em estado grave porque a mãe é usuária de drogas

Aracelli Amaral do Prado caiu
ao pegar rabeira em ônibus 

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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Treinando há pouco 
mais de um mês, 
a equipe fernan-
dopolense conti-

nua buscando entrosamen-
to e a melhor condição física 
de seus atletas para a es-
treia no Campeonato Pau-
lista da Quarta Divisão sub-
23, que será no próximo dia 
06 de abril contra o time de 
José Bonifácio, fora de casa, 
às 15h.

Para isso a diretoria conti-
nua trabalhando, tanto que 
nesta sexta-feira, 08, a equi-
pe vai até a cidade de Ca-
tanduva, onde irá enfrentar 
o Grêmio Catanduvense em 
jogo-treino, que servirá pa-
ra aperfeiçoar e dar mais li-
ga ao elenco que está na re-
ta final de formação.

O treinador Junior Paulista 
poderá realizar bons testes 

Os atletas do projeto 
“Bom de Escola, Bom de 
Esporte” e da Associa-
ção Dojokan fizeram exa-
mes para mudança de fai-
xa no karatê. Participaram 
27 atletas com idades en-
tre 6 e 27 anos, com 100% 
de aprovação.

No karatê é possí-
vel chegar a oito faixas: 
Branca, Amarela, Verme-
lha, Laranja, Verde, Roxa, 
Marrom e Preta. Para al-
cançar cada uma delas é 
preciso ser aprovado nos 
exames, que consistem na 
execução de uma série de 
golpes. 

Hoje, 80 alunos treinam 
com o professor Adauto 
Guarnieri na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes de Fer-
nandópolis, a maioria deles 
tem faixa amarela, também 

com os seus comandados, 
pois trata-se de uma equipe 
que disputará a mesma divi-
são nesta temporada 2019.

O time do Grêmio Catan-
duvense estará no Grupo B 
da competição, juntamente 

com, Catanduva F.C., Fran-
cana, Grêmio Sãocarlense, 
Inter de Bebedouro, Mato-
nense e Taquaritinga. Já o 
Fernandópolis estará no gru-
po A da competição, junta-
mente com, América-RP, 

Andradina, Bandeirante de 
Birigui, José Bonifácio, Os-
valdo Cruz e Tupã.

A competição reúne 41 
equipes divididas em seis 
grupos, sendo cinco com se-
te equipes cada e apenas um 

Saiba que 
existe um 
lugar para 
você na 
sociedade 
e para 
todas as 
mulheres 
que te 
rodeiam. 
Não se 
cale e 
permita 
que o 
machismo 
vença essa 
batalha. 
Lugar de 
mulher é 
onde ela 
quiser! 
Feliz Dia 
Internacio-
nal da 
Mulher!

à  TEMPORADA 2019

Fefecê realizará jogo-treino nesta sexta-
feira em sua sequência de preparação

com seis, na primeira fase to-
dos jogam contra todos den-
tro do seu grupo, em jogos 
de ida e de volta, sendo que 
as quatro melhores equipes 
de cada grupo se classificam 
para a segunda fase.

MELHORIAS NO
NINHO DA ÁGUIA

As cabines de imprensa 

estão passando por reformas 
para melhor atender aos jor-
nalistas, radialistas e demais 
profissionais ligados a diver-
sos órgãos de comunicação, 
seja ele de Fernandópolis 
ou de qualquer outra cidade 
que venham acompanhar as 
equipes que fazem parte da 
competição. 

Cabines de imprensa do estádio estão passando por reformas

Jogadores da Águia durante treinamento no Cláudio Rodante 

BRENDA 
CARDOSO, 
repórter de
“O Extra.net”

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

à  ATLETAS COM IDADES ENTRE 6 E 27 ANOS

Atletas do karatê fazem 
exames para mudança de faixa
Avaliação é muito importante para manter a tradição do esporte

há um bom número de atle-
tas com as faixas roxas e 
marrons.

Esta avaliação é reco-
nhecida pela FKP (Fede-
ração de Karatê do Estado 
de São Paulo). Assim que 
finaliza os exames, o pro-
fessor Adauto encaminha 
os resultados para a fede-

ração, que emite as cartei-
rinhas e certificados aos 
atletas aprovados.

“O exame de faixa é uma 
tradição muito importante 
para que o karatê-Do seja 
sempre transmitido pelos 
praticantes por gerações 
em suas famílias. Karatê-
-Do significa “caminho das 

mãos vazias” (Kara=mãos; 
Tê= vazio; e Do= cami-
nho)”, explicou o profes-
sor Adauto.

Os atletas também já se 
preparam para a primeira 
competição do ano, que se-
rá no dia 23 de março, com 
cerca de 20 participantes de 
Fernandópolis.

80 alunos treinam com o professor Adauto Guarnieri
na Secretaria Municipal de Esportes de Fernandópolis

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Sudoku

humor

Resumo de Novelas

ESPELHO DA VIDA 
Sexta-feira, 18h00

Alain ignora uma mensagem de Letí-
cia. Dalton pede Carmo em casamento. 
Eugênio é rude com Henrique. Teresa e 
Maristela lamentam a ausência de Hen-
rique. Alain, Isabel e Priscila chegam ao 
Rio de Janeiro. Gentil não percebe o in-
teresse de Gilson por ela. Eugênio obri-
ga Piedade a dormir em seu quarto. Da-
niel se encanta com o Rio de Janeiro. Pat 
desabafa com Gabi seu sofrimento por 
conta de Mauro César. Marina encontra 
o vidrinho de remédio escondido, e Shei-
la a ameaça. Todos chegam à casa de 
Eugênio para a apresentação de Henri-
que. Dora acompanha Otávio e Eugênio 
se incomoda. Alain, Priscila e Daniel se 
encontram no Rio de Janeiro.

VERÃO 90 
Sexta-feira, 19h15

Vanessa considera a proposta de Mer-
cedes e inventa ao promotor que João 
a procurou para mudar seu depoimen-
to. João se desespera com a acusação 
de Vanessa. João se nega a seguir o 
conselho de Giovana, que pede ao 
cliente para assumir que foi um aci-
dente. João é condenado pela morte 
de Nicole. Quinzão diz a Mercedes que 
eles destruíram a vida de João. Jerô-
nimo promove uma festa para Quin-
zinho comemorar a prisão de João. Ki-
ka consola Manu. Vanessa se despede 
de Jerônimo, que reage de forma fria 
quando ela revela que se apaixonou 
por ele. Diana decide ir para uma co-
munidade no Acre. 

A TERRA PROMETIDA
Sexta-feira, 20h50

Josué e Aruna conversam e comentam 
sobre o fato de não terem tido filhos. Iru 
e Jéssica brincam com o filho Matheus, 
de oito anos. Acsa permanece triste e 
com esperança de rever Otniel. Barbu-
do, forte e queimado de sol, Otniel tra-
balha pesado em uma grande plantação 
sob o comando de mercadores de escra-
vos. Aruna visita os doentes e encon-
tra Léia. Ela cuida dos enfermos. Aruna 
entrega um pote de doce e abraça a tia. 
Léia pede perdão a Aruna e a beija. Aru-
na diz a Darda que entendeu e perdoou 
a sua tia. Zaqueu encontra Samara mui-
to mal em uma caverna e ela pede para 
ele mandar um recado para Léia e Aru-
na. Samara se arrepende de todas as su-
as maldades, pede perdão.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-feira, 21h00

Valentina ouve a conversa de Olavo com 
Laura. Olavo informa a Machado que 
Laura reapareceu. Valentina demite Sam-
paio, e Olavo o contrata. Marcos Paulo 
aconselha Valentina a se reconciliar com 
Gabriel. Nicolau sugere que Bebeto es-
queça o teste de dança para se dedicar 
ao quiosque. Rivalda garante que sem-
pre ajudará Nicolau. Gabriel e Judith sen-
tem orgulho de Feijão. Júnior comenta 
com Geandro que pode se casar com Luz. 
Sóstenes suspeita de que Luz queira ficar 
com Júnior para esquecer Gabriel. Mir-
tes descobre que Luz não é neta de Sós-
tenes. Lourdes Maria reage à notícia do 
possível casamento de Júnior com Luz. 
Valentina se espanta ao descobrir que 
Sampaio trabalha para Olavo.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Mário, Luigi e Gael vão à escola e te-
mem que, agora que Sérgio trabalha-
rá de casa, João dê de cara com ele. 
Raquel diz a Durval que ficou feliz 
pela atitude que ele tomou diante de 
Roger e Guilherme. Filipa, brava, vê 
yasmin feliz com Poliana, Kessya e 
Luigi. Sophie, chantageada por Sal-
vador, faz os relatórios do professor 
e Iuri fica inconformado. Luca con-
fronta Mirela sobre os posts que ela 
supostamente compartilhou e diz 
que vai retirá-la da rádio. Débora 
vai à escola e Poliana conversa com 
ela. Sophie encontra Débora e aca-
ba contando sobre a declaração que 
ele fez à Luísa. Na reunião do Comi-
tê do Laço Azul.

MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Michael e Santiago se reaproxi-
mam. Leal se revolta ao saber que 
não fará parte do show de Nina e 
Tito. Solange discute sua relação 
com Rafael. Márcio recebe um con-
vite para fazer um estágio fora do 
Rio de Janeiro. Amanda e os ami-
gos plantam uma árvore na ONG. 
Tito reclama de exaustão e avisa 
a Flora que não conseguirá fazer 
o show. Brigitte e Leonor pensam 
em falar com Rafael para dar as au-
las de reforço na ONG, e Gabriela 
se preocupa.

Criptograma
Dica para a palavra chave oculta: Grande inventor.

AULA DE PORTUGUêS
A professora faz perguntas de lín-

gua portuguesa.
- Ferrugem, com que letra se es-

creve a palavra COELHO?
- C, professora!
- Acertou, garoto!
E continua:
- Galinda, a palavra ÍNDIO, se es-

creve com I ou H?
- Humm... I fessora!
- Isso mesmo garota, acertou!

E continua:
- Pezão, com a primeira letra da 

palavra BRASIL?
- B, tia!
- Isso mesmo, garoto!
E a vez de Joãozinho, que estava 

mexendo com o celular:
- Joãozinho, vamos vê se você es-

tá prestando atenção na aula: A pa-
lavra queijo começa com que letra?

O moleque olha distraído sem ter 
ouvido a professora e diz:

- O quê?
- Isso mesmo, meu gorducho.

ORGULHO DA AULA
Joãozinho diz para o professor de 

história:
- Professor, sinto muito orgulho 

dessa aula!
- Por que me diz isso Joãozinho?
- Porque daqui a 10 anos vou olhar 

para esse caderno e vou falar: “Es-
se caderno tem história!”
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celebridadessocial

O professor 
da Etec, 
André Zagato 
Gomes, 
comemora 
mais um ano 
de vida nesta 
sexta-feira

Bárbara Ravagnani está 
na lista dos homenageados 
desta semana. Parabéns!

Caroline Dalbon recebe 
muitas homenagens 

especiais. 

Tamires Moreno 
recebe muitos 
cumprimentos 
da galera pelo 
seu aniversário. 
Na foto, o carinho 
especial do marido 
Renan Moreno
e da filha.

Luciano de Oliveira também tem motivos para
comemorar nesta sexta-feira. Parabéns!

Gabriela Scatena 
celebra a data rodeada
de amigos e familiares.

Leidy Oliveira recebe 
os parabéns e muitas 

felicidades de todos os 
seus familiares. 

Marina Ruy Barbosa está 
de volta às gravações da no-
vela “O Sétimo Guardião”! 
Após suposta crise nervo-
sa ao contracenar com Jo-
sé Loreto e pausa para via-
jar no Carnaval, a intérprete 
da bruxinha Luz retornou ao 
set de filmagem nesta quar-
ta-feira (06) e postou uma fo-
to lado de Tony Ramos. “Por 
aqui seguimos trabalhando 
e em boa companhia”, disse 
ela, ao compartilhar um cli-
que em seu perfil do Insta-
gram. Em dia de tbt (Throw-
back Thursday), a ruivinha 
ainda recordou a época em 
que atuou junto do vetera-
no em “Belíssima”, sucesso 
de 2005. “Aos 10 anos, e aos 
23 anos. Em Belíssima, e em 
O Sétimo Guardião. Sabina 
e Nikos, Luz e Olavo. Apren-
do tanto com Tony Ramos. 
Muita coisa mudou, mas a 
admiração que tenho por ele 
só aumenta”, acrescentou.

Dona de um perfil com 
mais de 31 milhões de segui-
dores, Marina se afastou da 
rede social após ser envol-
vida na separação de José 
Loreto e Débora Nascimen-
to, atriz atualmente curtindo 
viagem ao Uruguai. Ao colu-
nista Leo Dias, do “Fofoca-
lizando”, a artista se disse 
“triste” e “decepcionada” por 
ter sido apontada como pivô. 
“Não tive absolutamente na-
da com José Loreto. Não sei 
como estava a situação dele 
com ela, mas não sou a pivô 
e nem responsável pela sepa-
ração”, garantiu. Após defe-
sa de amigos famosos e fãs, 
a global atualizou seu per-
fil com uma foto do afilhado, 
Eduardo, em seu braços, e o 
clique alcançou mais de três 
milhões de curtidas. Apoia-
da pelo marido, Xandinho Ne-
grão, ela ganhou declaração 
do piloto após polêmica e ain-
da exibiu aliança em foto.

Bruna Marquezine foi um dos 
destaques deste Carnaval 
2019. Além de brilhar com 
look ousado no retorno de 

Ivete Sangalo à folia baiana, a atriz 
também causou ao surgir com cabelo 
loiro em Salvador e quebrar tudo com 
Ludmilla Sapucaí. Em entrevista ao ca-
nal do youtube do Stylist Matheus Ma-
zzafera, a artista admitiu que aconte-
ce de trocar beijos nos dias de festa, 
mas ponderou: “Rola, mas eu sou cha-
ta. Eu tenho nervoso de ficar com es-
tranho”. Quando assunto foi status na 
temporada, Marquezine disse já cur-
tiu tanto sozinha quanto em um rela-
cionamento. “Acho que já passei os 
dois. Normalmente eu estou solteira, 
né?”, brincou ela.

ANITTA DIZ QUE BEIJO 
EM NEYMAR NÃO FOI PRA 
PROVOCAR MARQUEZINE

Pelo Carnaval, a atriz ainda viu seu 
nome em meio a polêmica envolven-

do Neymar e Anitta. Musa do Nosso 
Camarote, ela teria chorado ao reen-
contrar o ex e ficado incomodada ao 
vê-lo na companhia da funkeira. No 
Instagram, um vídeo publicado pelo 
jornalista Leo Dias, do programa “Fo-
focalizando”, comprova que a cantora 
e o jogador trocaram beijos no mesmo 
espaço que estava Marquezine. Reba-
tendo críticas na web, a intérprete do 
hit “Bola Rebola” negou intenção de 
magoar a global. “Não é só porque as 
pessoas são famosas e se cruzam nos 
lugares, que elas são melhores ami-
gas, não. Eu não sou amiga da (Bruna) 
Marquezine. Conheço. Ela foi no meu 
trio porque o meu assessor de impren-
sa é grande amigo dela, então, eles 
estavam curtindo o Carnaval”, disse. 
“Não tenho nada contra ela. Não tenho 
nada contra ninguém. Quando quero 
provocar alguém eu trabalho para fa-
zer sucesso. Beijar na boca eu beijo 
por estar a fim mesmo”, completou.

Marina Ruy Barbosa retoma gravações 
de novela após viajar com Xande Negrão

Bruna Marquezine 
diz que não gosta 
de beijar estranhos: 
“eu tenho nervoso”

A atriz revelou ser 
chata para ficar 
com estranho 

Marina ao lado do ator Tony Ramos 

Apoio:

Você merece a 
melhor homenagem 
que podemos 
lhe oferecer: 
ser amada e 
respeitada!”

“Mulher... 

H O M E N A G E M  D A

CÂMARA MUNICIPAL
DE OUROESTE


