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amistoso contra
o Grêmio 
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entre linhas 

Civismo ou autoritarismo? Juiz Evandro 
Pelarin obriga alunos a cantar o Hino

Empresário fernandopolense caiu do 
11º para o 19º lugar dentre os milioná-
rios brasileiros e detém, atualmente, 
US$ 2,3 bilhões. No ranking passado 
eram US$ 3,2 bilhões.

Walter Faria fica 
US$ 900 milhões 

“mais pobre”
Ele foi, após eleições e reeleições su-
cessivas desde 1994, refutado pelas 
urnas em outubro passado, mas, como 
bom tucano, deve “ganhar mesmo per-
dendo”. O prêmio: vaga no TCE-SP.

Rejeitado pelas 
urnas deve ir
para o TCE-SP

Mesmo sendo apontada pela Polícia 
Federal, Ministério Público e Justi-
ça como a principal responsável por 
desvios de mais de R$ 5 milhões, ex-
-tesoureira é indenizada por prefeito.

Ex-tesoureira 
é indenizada por 

desfalcar Prefeitura

Notabilizado pelas ações (boas) 
desenvolvidas por aqui, tal como o 
programa “Toque de Acolher”, o juiz 
Pelarin fez tal determinação. A deci-
são baseia-se em “lei morta” e que, 
similarmente a outras, nunca pegou, 
mas vem ateada ao conflito iniciado 
pelo MEC. E defensores, assim como 
antagonistas, não hão de faltar. Mas 
onde está a razão afinal?

Página A2
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 09/03/19

 33°

 20°

10mm 
90%


chuva

 90% 
55%

NE 
7km/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 
75%


chuva

 88% 
60%

ESE 
6km/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 
80%


chuva

 94% 
57%

ESE 
9km/h


vento

 06:22h 
18:39h

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

TER - 12/03/19
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vento

 06:22h 
18:39h

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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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celebridades

Neymar está completando 10 anos de 
carreira desde a sua estreia no San-
tos, em 2009, quando tinha apenas 17 
anos. Na madrugada desta sexta-feira 
(08), o jogador, publicou um texto em 
seu perfil do Instagram comentando 
sobre seu erros e acertos dentro dos 
gramados. “Tudo começou nessa fo-
to... olhar de quem queria realizar seu 
sonho rápido e de quem sonhava al-
to”. Página B7

Após emagrecer 
mais de 20 kg, 
Marília Mendon-
ça falou sobre as 
cirurgias plásti-
cas que fez em 
bastidor de show 
no Carnaval. Em 
vídeo publicado 
no blog João Al-
berto, a cantora 
comentou a deci-
são de tirar 1,8 kg 
de pele do corpo e colocar 365 ml de si-
licone nos seios. “Fiz um investimen-
to. Depois do emagrecimento dos 20 
kg. Tirei 1,8 kg só de pele, fora os li-
tros de gordurinha que a gente foi ti-
rando, que sobraram. Deu tudo cer-
to, hoje tem 18 dias de recuperação. 
Página B7

Neymar 
comemora 10 
anos de carreira: 
“se errar, eu 
meto a cara 
novamente”

“Tudo
 começou

 nessa 
foto”

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

social
Os melhores cli-
ques com os 
destaques em 
eventos e come-
morações de Fer-
nandópolis e re-
gião estão na 
coluna Social do 
jornal  ‘O Extra’. 
Na foto, destaque 
para a aniversa-
riante Rô Teixei-
ra. Página B1

Jeep prepara Compass e Renegade híbridos
A Jeep, que compõe o conglomerado automotivo da Fiat Chrysler, apresentou duas versões surpreendentes de seus modelos mais 
comercializados no país. Tanto o Compass como o Renegade terão opções eletreficadas já a partir de próximo ano. A novidade 
combina um propulsor Firefly 1.3 Turbo trabalhando em conjunto com um motor elétrico, instalado no eixo traseiro. Página B5

à  CANSOU DA VIDA DE ATLETA

“Parei mesmo com 
condições de jogar mais 
5 anos em alto nível”, 
diz Alcides Eduardo

Na edição deste sábado, dia 9, a re-
portagem de “O Extra.net” apresenta 
Alcides Eduardo, 33 anos, com pas-
sagens por grandes clubes do Brasil 
e da Europa, e que se aposentou ce-
do por um motivo nobre: saudade da 
família. Alcides é natural de Rio Preto, 
mas sempre morou com a família em 
Mira Estrela, município localizado a 
36 quilômetros de Fernandópolis. Tor-

nou-se jogador de futebol no América, 
de Rio Preto, e coleciona muitos títulos 
importantes na carreira. O ex-zaguei-
ro passou por clubes renomados, entre 
eles: Schalke 04 (Alemanha), Benfica 
(Portugal), PSV Eindhoven (Holanda) 
e Dnipro (Ucrânia). O ex-jogador revela 
que não sente falta dos gramados, es-
tá tranquilo e acostumado com a no-
va rotina. Página A8

Produtores orgânicos 
da região se organizam
em busca de mais produção 
e preços atraentes

Técnicos, colaboradores e consu-
midores estão participando da elabo-
ração do estatuto da Associação dos 
Produtores Orgânicos e Agroecológi-
cos do Noroeste Paulista. A aprova-
ção do texto final visa à promoção da 
prática de produção orgânica e agroe-
cológica em toda a sua plenitude, ge-
rando desenvolvimento para a região. 

Contando com a promoção de capa-
citação dos associados, produtores, 
familiares e demais organizações em 
grupos e produtores individuais, vol-
tados para a tendência orgânica. Bus-
cando também a divulgação dos pro-
dutos junto à população, o que facilita 
a abertura de canais e caminhos para 
a comercialização. Página A7

Ação visa fortalecer e popularizar 
consumo com maior qualidade

à  CARNAVAL AGITA CLUBE

Festas pool party do Auê 
Folia recebem cerca de 
700 pessoas no Água Viva 

Página A6

Finalíssima da Copa 
Brasilândia é amanhã 

Após dois meses de competição, 
chegou o grande dia, a finalíssima 
da Copa Brasilândia será realiza-
da neste domingo, dia 10, no está-
dio Antônio Sérgio Buosi, no bair-
ro Brasilândia, em Fernandópolis. 

Duas fortíssimas equipes disputa-
rão o título, Brasilândia/Jd. Sônia 
e São João de Iracema, que chega-
ram credenciados para a grande fi-
nal em ótimas campanhas realiza-
das. Página A9
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Hino Nacional x Funk nas escolas
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linhas
Entre

“Prefiro ser um homem de paradoxos que um homem de preconceitos”.
Jean-Jacques Rousseau - filósofo, compositor e escritor suíço

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

facebook.com/oextra.net/

Walter Faria: o 19º mais rico do Brasil

A “Forbes”, conceituada revista estadusinense de economia e negócios, 
divulgou nesta semana o ranking atualizado dos milionários mundo 
afora. Por mais paradoxal que seja, mesmo com crise econômica bra-
sileira, o número de milionários daqui saltou de 42 para 58 (no mundo 

regrediu). Liderado pelo banqueiro Joseph Safra, o rol aponta o fernandopolense 
Walter Faria no 19º lugar. No ranking passado (2018) ocupava a 11ª colocação. 
Sua fortuna atual é avaliada em US$ 2,3 bilhões (R$ 8,7 bilhões). Ano passado era 
de US$ 3,2 bilhões; ou seja, ficou US$ 900 milhões “mais pobre”, ou “menos rico”.

Entre
Do presidente da Assembleia Legislativa paulista, defendendo mudanças, pois somente na próxima 
sexta-feira, 15, terá a posse dos eleitos em outubro passado. É o “lanterninha do país neste quesito.

frase da semana
O Parlamento, embora continue a atuar, o faz com 
certo esfriamento, em verdadeiro compasso de 
espera pelo início da nova legislatura”.

‘‘

Sob “Segredo de Justiça”
Paira na Justiça Estadual local dois 

processos crimes que devem influenciar 
diretamente no pleito municipal do pró-
ximo ano. O potencial lesivo é enorme 
e, conforme as decisões, pode afastar 
um dos principais nomes do atual ce-
nário, colocado em todas as mesas de 
negociações como possível prefeiturá-
vel ou vice. Um dos processos corre sob 
“Segredo de Justiça”. E não é Ana Bim.

O  movimento ainda é em-
brionário e atualmente 
não dá para apostar se 
vingará ou não, mas as 

tratativas estão em pleno andamento 
e, ainda que gradativamente, encami-
nha-se para um resultado, se não idên-
tico, ao menos similar ao que resultou 
na formação do “Grupão” em Votupo-
ranga nos anos 2.000 e que governa o 
município até hoje. Nele estão diver-
sos fernandopolenses de renome e re-
presentantes das mais diversas cate-

Lideranças políticas tentam formar 
“Grupão” similar ao de Votuporanga

gorias profissionais e de clubes de serviços. É aguardar os resultados práticos.

E por falar em segredo...
E esse segredo nem é tão secreto 

assim, pois a decisão é pública e está 
lá no Diário Oficial da União. Trata-se 
de um veredito do Tribunal de Contas 
absolutamente favorável a um grupo 
político e que praticamente sepulta 
especulações divulgadas a nível esta-
dual. Está guardada a “sete chaves”, 
e é considerada munição de alto cali-
bre contra novas denúncias.

Recape: enfatizando bairros “esquecidos”

imagem do dia

O ex-
presidente 
Luiz Inácio 

Lula da 
Silva (PT) 

enviou uma 
carta e à 

Rede Lula 
Livre 

Inobstante o período carnavalesco, André Pessuto e sua equipe “inundaram” 
as redes sociais, mais uma vez enaltecendo o programa de recapeamento, inti-
tulado como “o maior da história”. A motivação foi o andamento das obras, atin-
gindo áreas consideradas como “esquecidas” pelas administrações anteriores. 
Desta vez ele enalteceu as ações realizadas no Jardim Rio Grande, Jardim Pau-
listano (junto ao vereador Salvador de Souza) e no Jardim Ipanema. No total, até 
agora (pois há previsão de acréscimo), serão mais de 300 quarteirões recapeados.

80 mil no Oba, mas, entretanto
Inquestionável! Com a edição 2019, 

o Oba Festival se tornou, disparado, o 
maior evento re-
gional, levando, 
segundo esti-
mativas extrao-
ficiais, mais de 
80 mil pessoas 
à Votuporanga. 
Porém, não sa-
tisfeitos, vere-
adores querem 

que a Prefeitura, a partir do próximo 
ano, faça um Carnaval Popular. Eles 
alegam que nem todos os cidadãos 
têm condições de pagar para ingressa-
rem no festival e que o município pode-
ria, facilmente, fechar parceria com as 
empresas responsáveis pelo Oba. Pa-
rece simples e pode acabar vingando.

  
Perdeu mas ganhou? Como?
Vaz de Lima sofreu a maior derrota 

eleitoral ano passado quando fracassou 
na tentativa de reeleição para deputa-
do estadual, após sucessivas vitórias 
desde 1994, mas, pelo movimentar das 
peças, acabará ganhando. Nos basti-

dores políticos 
da capital pau-
lista é dado co-
mo certa a sua 
indicação pa-
ra conselheiro 
do Tribunal de 
Contas do Es-
tado-TCE. Re-
lembrando, Di-

mas Ramalho e Sidney Beraldo, atuais 
conselheiros, já tomaram caminho si-
milar, mas não derrotados nas urnas.

Indenizada por desviar?
Tem cada história... Descobriram que 

a Prefeitura de Jales indenizou, isto é, 
pagou com recursos públicos munici-
pais, valores da demissão da ex-tesou-
reira Érica Carpi Oliveira, acusada pela 
Polícia Federal e Ministério Público de 
desvios de mais de R$ 5 milhões. Mais 
que chocar, fica a indagação: Por que 
não depositar os valores em juízo para 
diminuir a restituição devida pelo ex-
-tesoureira após a condenação? 

Água Viva: carona e leilão
Em vias de, finalmente, ir para leilão 

- a previsão é para o final do primei-
ro semestre, no 
máximo, iní-
cio do segundo 
deste ano -, o 
Água Viva Ter-
mas Clube, ad-
ministrado pelo 
perito Marcos 
Antônio Fon-
tes, literalmen-

te pegou carona no Oba e organizou 
uma Pool Party, com público diário 
superando as 700 pessoas e com to-
da hospedagem esgotada.

In Off

US$ 900 milhões
“mais pobre”?

C
alcado juridicamente, como não poderia deixar de o ser, o juiz da Va-
ra da Infância e Juventude Evandro Pelarin, atualmente em Rio Preto, 
mas com relevante passagem por Fernandópolis, onde se notabilizou 
com suas constantes rondas noturnas e programas como o “Toque de 

Recolher”, depois renomeado para “Toque de Acolher, encampou mais uma po-
lêmica nesta semana ao “aderir” ao pedido do Ministério da Educação e Cultu-
ra-MEC e determinou que todos os alunos das escolas de lá cantem o Hino Na-
cional e hasteiem a Bandeira Nacional ao menos uma vez por semana, além dos 
dias festivos e de luto nacional. E ele até arrolou as penalidades para os edu-
candários que não o fizerem: multa pecuniária, além de sujeitar-se a punibili-
dade prevista como contravenção. A lei em que Pelarin se embasa é de 1971, 
uma federal, e os agentes da Vara da Infância estarão em constantes ações 
fiscalizatórias visando assegurar o cumprimento da decisão do magistrado.

Civismo ou autoritarismo? Juiz Evandro 
Pelarin obriga alunos a cantar o Hino 

C
laro que a imposição judicial veio no bojo de ação similar implantada pelo 
governo federal bolsonarista. E muitos, em nome da moral, da ética, dos 
bons costumes e sabe-se lá do que mais, a defenderão arduamente; ou-
tros, com argumentações que também merecem respeitabilidade, sobre-

tudo pela liberdade constitucional de livre manifestação (que inclui também o não 
se manifestar) e de fazer ou não nada fazer além ou aquém da previsão legal, a re-
futarão. E não venham cravar que a lei federal na qual Pelarin se fundamenta é in-
questionável, afinal, quantas e quantas leis no Brasil somente existem no papel? Por 
exemplo, o direito ao pleno atendimento à Saúde apregoado na Constituição Fede-
ral (Art. 6º); o direito à moradia (Art. 5º)... Isso afora leis infraconstitucionais jamais 
cumpridas e fiscalizadas (como a proibição de andar de bicicleta sobre as calçadas; 
a dos 15 minutos para ser atendido nos bancos...). O importante é que, certamente, a 
decisão deve ser questionada e a própria Justiça é que decidirá o lado prevalecente.

Decisão certamente será contestada 
e a própria Justiça é quem decidirá

Caue Macris

Pra começo de conversa, o mi-
nistro da Educação, Ricardo Vé-
lez Rodriguez, reconheceu o erro e 
reformou a carta enviada às esco-
las pedindo aos professores que fil-
massem os alunos cantando o Hino 
Nacional e enviassem a ele. Tam-
bém reformou a carta para retirar 
o slogan de campanha de Bolsona-
ro: “Brasil acima de tudo, Deus aci-
ma de todos”.

Sobre o hino, um detalhe: o er-
ro do ministro não foi pedir que se 
cantasse o Hino Nacional nas esco-
las, mas que os professores filmas-
sem e mandassem o vídeo a ele. E 
isso, não sou eu quem esta dizendo 
que foi um erro, foi o próprio minis-
tro que reconheceu e corrigiu.

Estão compartilhando um vídeo 
de meninas em frente a um quadro 
verde, possivelmente de uma escola 
na periferia de alguma cidade brasi-
leira, dançando funk, usando shorts 
curtos, para dizer que isso pode ser 
filmado e espalhado na Internet, 
mas cantar o Hino Nacional preci-
sa da autorização dos pais, dos in-
telectuais…

Certamente os pais não 
autorizaram o vídeo das 
meninas dançando; cer-
tamente não foram pro-
fessores que filmaram e 
compartilharam na rede 
e certamente também não 
filmariam as crianças dan-
çando funk para enviar ao 
ministro.

Mas admitamos: dançar 
funk não é nenhum peca-
do e nada impede que seja uma ativi-
dade cultural na escola, por que não? 
Dançar balé pode, mas funk não pode?

Voltemos à questão da carta do mi-
nistro. Ele queria que os professores 
filmassem as crianças cantando o Hi-
no Nacional para que o Ministério da 
Educação pudesse, num segundo mo-
mento, usar os vídeos para fazer um 
material de propaganda, de divulga-
ção, com mensagem positiva.

Não há nada de errado e reprová-
vel nisso, mas a legislação brasileira 
obriga que o uso de imagens, nesses 
casos, seja autorizado pelas pesso-
as que aparecem nelas. No caso de 
crianças, precisa ser autorizado por 

pais ou responsáveis. Filmado por 
professores ou por uma agência de 
publicidade, o filme precisaria da 
autorização.

A Constituição Federal de 1988 
garante a proteção do direito à ima-
gem nos incisos V, X e XXVIII de seu 
artigo 5º. O Ministério da Educação 
deveria, pela natureza da institui-
ção, ser o primeiro a zelar pelo tex-
to constitucional.

Mas volto à questão da compara-
ção tosca do Hino Nacional x funk. 
Pergunte a qualquer criança se ela 
prefere cantar o Hino Nacional ou 
um funk da moda. Certamente, ela 
vai preferir o funk.
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O FrigOestrela dispOnibiliza vagas de empregO para
“PCD - Pessoas com Deficiência”

interessados enviar currículo e laudo médico para rh@frigoestrela.com.br

Informações: (17) 3833-2800
Chácara aparecida, s/n - zona rural - estrela d’Oeste-sp

A Câmara de Fer-
nandópolis rea-
lizou, excepcio-
nalmente, sessão 

ordinária na quinta-feira, às 
18h, em razão do feriado de 
Carnaval. Dois Projetos esta-
vam na Ordem do Dia: Proje-
to de Lei Complementar nº 
03/2019, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara Munici-
pal, acrescenta dispositivo 
da Lei Complementar nº 84, 
de 17 de fevereiro de 2011 e 
Projeto de Lei nº 26/2019, de 
autoria da Mesa Diretora da 
Câmara Municipal, altera dis-
positivo da Lei Municipal nº 
4.750, de 28 de maio de 2018.

Em regime de urgência fo-
ram votados e aprovados, 
também, os seguintes Proje-
tos: Projeto de Lei nº29/2019, 
dispõe sobre autorização pa-
ra abertura de crédito adi-

EXPEDIENTE
“O EXTRA.NET”  é uma publicação independente do 

Grupo SEMANÁRIO & DIÁRIO ASSOCIADOS.
Lenon Moreira Iquegami – ME - CNPJ nº: 19.885.882/0001-48

Redação e Administração:
 Avenida dos Arnaldos, nº 1720

Fernandópolis-SP - CEP 15.600-000
Fones: (17) 3462-1727 / 3442-2445

Diretor e Editor: Lenon Moreira Iquegami
Jornalista Responsável: Cezar Felisbino da Silva

Redação: Breno Guarnieri, Lívia Caldeira e Marcela Barbar
Diagramação: Alisson Carvalho

E-mails: 
Atendimento Público e publicações: contato@oextra.net

Redação: redacao@oextra.net

DIREÇÃO COMERCIAL 
(ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES LEGAIS E INSTITUCIONAIS)

Pobrus Instituto
  pobrusinstituto@hotmail.com

REPRESENTAÇÕES:
- Nacional:

- RGD Comunicação Ltda

- Regional:
Pobrus Instituto

(17) 3442-2445

IMPRESSÃO
Editora 4 Cores Ltda. (17) 3632-4911

Este jornal não se responsabiliza por conceitos, opiniões, pareceres e
 outras manifestações emitidas em artigos assinados ou  

encartes que são de inteira responsabilidade de seus autores.

Câmara realiza sessão e vota sete projetos

O CMDCA (Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente) em con-
junto com a Rede Intersetorial 
de Ouroeste e Arabá estará 
lançando oficialmente o Plano 
Municipal de Enfrentamen-
to às Violências contra Crian-
ças e Adolescentes que será 
executado ao longo dos anos 
de 2019 e 2020. Com palestra 
da psicóloga e mestre, Day-
se César Franco Bernardi, se-
rá dia 11 de março, próxima 
segunda às 18h30 no Rotary 
Club de Ouroeste.

O Plano se constitui num 
conjunto de ações interse-
toriais, que serão realizadas 
através de:
l Educação Permanente pa-

ra os atores da Rede Inter-
setorial e para represen-
tantes da Sociedade Civil; 

l Atendimentos às crianças 
e adolescentes e seus fa-
miliares e;

l Ações Comunitárias 
As ações foram planejadas 

para serem executadas atra-
vés de Percursos:

à  ENFRENTAMENTO à VIOLêNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE

CDMA e Rede Intersetorial convidam população 
para o lançamento do plano municipal

l Percurso Introdutório - 
Audiência Pública e Lan-
çamento Oficial do Plano 
Municipal de Enfrenta-
mento às Violências con-
tra Crianças e Adolescen-
tes (fevereiro e março de 
2019)

l 1° Percurso: Abuso e Explo-
ração Sexual contra Crian-

ças e Adolescentes (abril e 
maio de 2019)

l 2° Percurso: Desvalorização 
da Vida (agosto e setembro 
de 2019)

l 3° Percurso: Violência Do-
méstica (outubro e novem-
bro de 2019)

l 4° Percurso: Bullying (feve-
reiro e março de 2020)

l 5° Percurso: Abuso e Explo-
ração Sexual contra Crian-
ças e Adolescentes (abril e 
maio de 2020)

l 6° Percurso: Trabalho Infan-
til (Agosto e Setembro de 
2020)

l 7 ° Percurso: Os ataques ao 
ECA (outubro e novembro 
de 2020).

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

cional especial, por excesso 
de arrecadação, no valor de 
R$122.925,00, para a execu-
ção de pavimentação asfáltica 
e recapeamento com guias e 
sarjetas e rampa de acessibili-

dade; Projeto de Lei nº30/2019, 
dispõe sobre autorização para 
abertura de crédito adicional 
especial, por superávit finan-
ceiro, no valor de R$ 41.664,11, 
para a execução de pavimen-

tação asfáltica e recapeamen-
to com guias e sarjetas; Projeto 
de Lei nº 33/2019, dispõe so-
bre autorização para abertu-
ra de crédito adicional suple-
mentar, por redução, no valor 

de R$330.000,00, destinado à 
manutenção da Secretaria Mu-
nicipal de Educação; Projeto 
de Lei nº35/2019, dispõe so-
bre autorização para abertura 
de crédito adicional especial, 

por excesso de arrecadação, 
no valor de R$2.340.000,01, 
para a reforma e ampliação 
de prédios públicos; e Pro-
jeto de Lei nº36/2019, de au-
toria do vereador Ademir de 
Jesus Almeida e outros, alte-
ra dispositivo da Lei nº2.709, 
de 27 de junho de 2002, esta-
belecendo que os benefícios 
do Programa Frentes de Tra-
balho sejam concedidos pelo 
Poder Público Municipal pelo 
período de 24 meses, quan-
do o beneficiário cumprir de 
forma regular as obrigações 
quanto ao exercício das ativi-
dades estabelecidas na Cláu-
sula 1ª do Termo de Adesão 
ao Programa, podendo ser 
prorrogado, em caráter ex-
cepcional, até o período má-
ximo de 48 meses, prevale-
cendo sobretudo o interesse 
público, a critério e conveni-
ência da Administração Pú-
blica Municipal.

Câmara de Fernandópolis realizou, excepcionalmente, sessão ordinária na quinta-feira, em razão do feriado de Carnaval

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Fernandópolis
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 03/19

Processo nº 04/19
REFERÊNCIA: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR, PROTETOR
DESPACHO
Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 

dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações forne-
cidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/19, Adjudicando a licitação, 
bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presen-
te procedimento para dele provenham seus legais efeitos à empresa ALBER-
TO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - EPP CNPJ. 
74.434.457/0001-40 vencedora dos itens 23, à empresa EL ELYON PNEUS 
EIRELI - ME CNPJ. 29.259.420/0001-79 vencedora dos itens 03, 05, 06, 08, 09, 
10, 12, 13, 17, 22, 25, 27 e 28 à empresa PELARIM & SECAFIM LTDA – ME 
CNPJ. 14.982.574/0001-17 vencedora do item 01, 02, 04, 07, 11, 14, 15, 16, 
18, 19, 20, 21, 24, 26 e 29.

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

Populina, 01 de março de 2019.
ADAUTO SEvERO PInTO

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

EXTRATO COnTRATO
Contrato nº: 025/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPOR-

TAÇÃO - EPP
Assinatura: 07/03/2019
Objeto: Aquisição de Pneus Novos, Câmara de Ar Nova, Protetor Novo, 

primeira linha, novos, adequados à frota municipal de veículos e maquinários 
rodoviários

Valor: 18.860,00
Prazo: 31/12/2019
Processo: 04/19 – Pregão Presencial: 03/19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº: 026/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA

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 Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Guarani D’Oeste tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 26/02/2019 das 16h00 às 16h59. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o equipamento danificado.

Comunicado

publicações

AvISO
TOMADA DE PREÇOS: n.º 01/2019. (Proc. n º 04/2019). 

HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. Objeto: “Contratação de empresa do 
ramo para prestação de serviços  técnicos nas áreas de administração e licitação 
, durante os exercícios  de 2019/2020, podendo ser prorrogado por iguais e su-
cessivos períodos, conforme o inciso II, do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores”. DATAS: Homologação: 06/03/2019. Adjudicação: 06/03/2019. 
Empresa Vencedora:- CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIO ADMINIS-
TRATIVO-ME , Valor Global de R$-72.000,00- (setenta e dois mil reais)- JOSE 
CARLOS BARUCI - Prefeito Municipal – S.J. das Duas Pontes, 07 de Março 
de 2019. JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, dia 09 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.488.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

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

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

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

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

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

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

Contratado: EL ELYON PNEUS EIRELI - ME
Assinatura: 07/03/2019
Objeto: Aquisição de Pneus Novos, Câmara de Ar Nova, Protetor Novo, 

primeira linha, novos, adequados à frota municipal de veículos e maquinários 
rodoviários

Valor: 110.538,80
Prazo: 31/12/2019
Processo: 04/19 – Pregão Presencial: 03/19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contrato nº: 027/19
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: PELARIM & SECAFIM LTDA – ME
Assinatura: 07/03/2019
Objeto: Aquisição de Pneus Novos, Câmara de Ar Nova, Protetor Novo, 

primeira linha, novos, adequados à frota municipal de veículos e maquinários 
rodoviários

Valor: 67.725,00
Prazo: 31/12/2019
Processo: 04/19 – Pregão Presencial: 03/19

Uma publicação: Sábado, dia 09 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.488.

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.

l  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

aprenderem a lidar e a aproveitar melhor 
os recursos da natureza, como as pedras, 
os ossos, os galhos, as folhas das árvores 
e as palhas.  Depois disso, a pedido, refor-
maram suas cavernas várias vezes até co-
meçarem a construir casas, quase sempre 
ampliadas e reformadas, e reformadas de 
novo e novamente.

Talvez seja nessa época que tenha 
surgido a famosa frase “por trás de um 
grande homem existe sempre uma grande 
mulher” empurrando o cara. As três últi-
mas palavras são por minha conta, e risco. 
Gostemos os homens ou não, a maioria 
das facilidades existentes no mundo so-
mente surgiram porque a mulher exigiu 
que fossem criadas.  

O primeiro automóvel foi inventado 
porque a mulher estava cansada de andar 
a pé ou no lombo de animais ou em car-
ruagens lentas que sacolejavam dema-
siadamente. O químico alemão Justus von 
Liebig desenvolveu o espelho de tanto sua 
mulher reclamar que a maquiagem dela 
ficava borrada. 

Cansadas de empurrar os homens para 
inventar ou aprimorar o existente, as mu-
lheres resolveram fazer por si próprias 
e, assim, criaram a máquina de lavar, os 
limpadores de para-brisas, a computação, 
a telefonia automatizada, o Liquid Paper, 
as fraldas descartáveis, o vidro que não re-
flete, o sutiã e, imagino, também o cesto de 
roupas, para que o homem tivesse um lugar 
específico onde guardar a cueca usada.  

 Florence Parpart inventou a geladeira 
elétrica moderna, Maria Beasely inventou 
o bote salva-vidas, cansada de ver pes-

soas morrerem em desastres marítimos. 
A física Dra. Shirley Jackson, primeira 
mulher negra a receber um PhD do Mas-
sachusetts Institute of Technology, têm 
no currículo várias invenções na área de 
telecomunicações, incluindo o fax portátil, 
tons de telefone, células solares, cabos de 
fibra óptica e a tecnologia que possibilitou 
o identificador de chamadas e a chamada 
em espera. 

 As invenções de Hedy Lamarr permiti-
ram a criação da conexão wireless, desde 
o Wi-Fi até GPS. Grace Murray Hopper 
inventou o COBOL (primeiro programa 
amigável de computador para negócios). 
Ela também foi a primeira pessoa a usar a 
expressão “bug” para descrever uma falha 
em um sistema de computador. Amalie 
Auguste Melitta Bentz inventou o filtro 
de café, Letitia Mumford Geer, a seringa, 
Nancy Johnson, a máquina de sorvete,  
Dra. Maria Telkes, a energia solar residen-
cial, e Anna Connelly, a escada de incêndio.

A lista é grande, mas para fechar com 
chave de ouro, a empreitada feminina, a be-
nevolente filha de Eva, pasmem, também 
inventou a cerveja. Segundo o historiador 
Beer Jane Peyton, as mulheres da Mesopo-
tâmia antiga foram as primeiras a desen-
volver, vender e até mesmo beber cerveja. 
Dá para acreditar? E agora não querem que 
a gente beba! Não dá para acreditar.

Ao contrário do que propagou a famosa 
ária de uma das operas de Verdi, la donna 
non è mobile, é firme em seus propósitos. 
Se não fosse a mulher, ainda estaríamos 
andando pelados, e sem afazeres, pelo 
paraíso. Seja isso bom ou ruim.

artigo

Na edição deste sábado, decidi 
republicar o texto veiculado 
em março do ano passado, 
fazendo uma correção no título, 

pois enviei para publicação a cópia não re-
visada do texto. Novamente, faço a publi-
cação, com os devidos ajustes, em alusão 
à data comemorada ontem, oportunizando 
a leitura por novos leitores.

Além do carnaval e da quarta-feira de 
cinzas, no calendário de março deste ano 
consta outra data importante: O Dia Inter-
nacional da Mulher. A próxima data sig-
nificativa no calendário para os cristãos, 
no mês de abril, será a Sexta-feira Santa, 
Paixão de Cristo, feriado nacional. Se bem 
que, para a maioria dos brasileiros, cris-
tãos ou não, a sexta-feira é quase sempre 
santa. No entanto, hoje, quero falar apenas 
sobre a primeira santa.

Falemos, então, da mulher, que tem um 
dia em especial reservado no anuário, 
já que todos os demais são nossos, dos 
homens. Tolice. Na verdade, todos os 
dias pertencem às mulheres. Pense bem, 
nenhum homem que tenha esposa ou na-
morada arrisca marcar qualquer compro-
misso sem antes consultar a companheira. 

Pelo menos um homem, em sã consciên-
cia, não agenda atividade alguma sem o 
aval da “chefia”, inclusive confirmando o 
horário ideal, para ela, claro.

Tudo isso começou, segundo consta, 
há milhares de anos, lá no paraíso, aquele 
que não existe mais. E foi exatamente no 
momento em que Deus, o onisciente, ou 
seja, sabia o que estava fazendo, colocou 
a mulher naquele lugar que o mundo 
começou a evoluir. Sim, o mundo jamais 
teria evoluído ao ponto que chegou hoje 
se a mulher não tivesse existido, ou pelo 
menos, não tivesse sido criada com sua 
inquietude. 

A inquietude feminina, confundida 
muitas vezes com insatisfação, fez o mun-
do girar mais rápido desde os primór-
dios. Já no paraíso, ela não se contentou 
em comer todas as frutas existentes, 
tinha que comer a única que não podia. 
Obviamente a serpente, no intuito de 
persuadi-la, deve ter dito que justamente 
aquela proibida a faria emagrecer. Não 
teve dúvida, nhanc, abocanhou. Ainda fez 
o Adão comer também, porque a mulher 
não quer emagrecer sozinha, não, ela quer 
que o marido emagreça junto. Pronto, daí 

para frente acabou a moleza do homem. 
Chega de paraíso, chega de ficar andan-
do peladão por aí, só comendo frutinhas. 
Vamos trabalhar. Plantar, colher, construir, 
reformar, reformar de novo, trocar tudo de 
lugar, trocar mais uma vez.

Assim teve início a evolução da huma-
nidade. A mulher e sua companheira, a 
inquietude, colocou todo mundo para se 
mexer. Mas se você não acredita na bíblia, 
não tem problema, os livros de história 
também atestam essa evolução. Veja o ho-
mem pré-histórico, ele era nômade, vivia 
de caverna em caverna, quando a mulher 
falou: “chega de andança, vamos melhorar 
essa caverna e ficaremos por aqui, gostei 
da vista e do jardim”.

A primeira coisa de que ela reclamou 
foi do frio no interior das cavernas. Assim, 
o homem descobriu o fogo. Antes disso 
já havia descoberto que sua mulher era 
fogo. Sistema de aquecimento resolvido, 
ela olhou em volta e percebeu, com a aju-
da da claridade das chamas, que aquela 
caverna estava simples demais. Então os 
homens, “incentivados” por suas mulhe-
res, melhoraram suas cavernas, passaram 
a construir abrigos com outros materiais, 

La donna non è 
 davvero mobile

A fernandopolense Naila 
Fonseca, 23 anos, rea-
lizou um mini bazar be-
neficente dentro de um 

quarto na casa dos seus pais. O in-
tuito foi de arrecadar dinheiro para 
reverter em forma de fraldas, talco, 
leite, e café para o Asilo São Vicen-
te de Fernandópolis. 

A ideia em desapegar das coisas 

foi devido a uns problemas pessoais 
que fizeram a jovem ver a vida de ou-
tro modo, principalmente em relação 
ao desapegar das coisas materiais. 

Segundo Naila, desapegar das 
coisas que ela guardava que anti-
gamente valia muito para ela, ho-
je não é nada, e, foi pensando des-
se modo que ela resolveu fazer este 
bazar para ajudar aqueles que tan-
to precisam.

Ainda de acordo com a jovem, o 

bazar foi uma forma de retribuir a 
Deus por tudo que ele fez por ela 
durante a fase difícil que ela pas-
sou em sua vida devido à depres-
são e síndrome do pânico.   

Para quem quiser fazer doações 
ao Asilo, basta ligar no número (17) 
3442 - 2110 e falar com a Euzi que é 
responsável pelo setor.

O que eles mais precisam são: 
fraldas M ou G, Talco, leite, açú-
car e café.

Fernandopolense realiza
mini bazar beneficente 

Naila Fonseca em seu mini bazar que foi realizado 
dentro de um quarto na casa de seus pais 

 MARCELA BARBAR

marcela@oextra.net



CLASSIFICADOS

TrATAr: (17) 99604-7557

CAmInhõeS 

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

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

R$ 95 mil. 

CArrOS

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

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

ImóveIS 

l 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. 

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

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

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Santa Casa de Fernandópolis
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A partir das 11h do 
próximo domin-
go, dia 10, te-
rá início o Leilão 

Beneficente Intermunicipal 
de Gado Geral da Santa Casa 
de Fernandópolis. O evento, 
que contará com almoço, lei-
lão de animais e outras atra-
ções, será realizado no recin-
to de exposições “Dr. Percy 
Waldir Semeghini”.

Com ingressos à venda 
por R$ 20,00 até este sába-
do nas portarias do Hospital, 

ou no domingo, na portaria 
do evento, quem participar 
vai saborear um delicioso al-
moço, com churrasco de car-
ne bovina e linguiça, arroz, 
farofa, molho vermelho, arro 
(molho branco), salada ver-
de, salada refrescante e fei-
jão gordo.

“Nós abrimos o calendário 
de eventos deste ano com o 
nosso tradicional leilão. 
Quem participar do evento 
terá momentos agradáveis 
com um cardápio especial-
mente preparado por nos-
sos voluntários e com bons 

lotes para os arremates. Tu-
do isso com o objetivo de 
construirmos na Santa Casa 
uma usina de gases medici-
nais, que vai gerar uma im-
portante economia mensal 
em nossas contas”, explica 
o provedor, Fernando Cordei-
ro Zanqui.

Uma barraca de doces se-
rá montada com produtos 
à venda, tais como doce de 
leite, mamão e outros doces 
caseiros tradicionais, todos 
preparados e doados por vo-
luntários. 

O leilão de animais será 

l  Por JOÃO VICTOR GATTO
Advogado - OAB/SP 358.148 e OAB/MG 163.968

Sócio da Guimarães e Gatto Sociedade de Advogados. Especialista em Direito Processual Civil 
pela USP (FDRP). Especialista em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale/UCAM.

Como fica a Aposentadoria 
Rural na Reforma da Previdência

Na Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC 
06/2019) que trata da Re-
forma da Previdência ou, 

a “Nova Previdência”, nas palavras 
do próprio Presidente, altera algu-
mas regras com relação à concessão 
dos benefícios previdenciários, assis-
tenciais, cálculos, contribuição, etc.

As alterações são bem rígidas. Ha-
verá uma idade mínima para reque-

rer a aposentadoria urbana: 65 anos 
para os homens e 62 anos para as 
mulheres, com, no mínimo, 20 anos 
de contribuição. Ou seja, a aposen-
tadoria por tempo de contribuição 
como vemos hoje será extinta e ha-
verá regras de transição.

Mas e os trabalhadores rurais, os 
segurados especiais, como ficam?

A proposta é de igualar a idade de 
60 anos tanto para homens quanto 

para mulheres, com contribuição mí-
nima será de 20 anos. Haverá uma 
contribuição anual com um valor mí-
nimo de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
para contabilizar o ano no cálculo de 
tempo para concessão do benefício. 
Se a contribuição sobre a produção 
não for suficiente, o agricultor terá 
que complementar o valor; se o va-
lor descontado for maior, o governo 
que sairá ganhando.

Atualmente há uma 
sólida jurisprudência 
nas Turmas Recursais 
e nos Tribunais de que 
os trabalhadores rurais 
chamados boias-frias e/
ou diaristas se enqua-
dram como segurado 
especial. Entretanto, es-
te entendimento cairia 
por terra se a proposta 
for aprovada e serão tra-
tados como contribuin-
tes individiuais. Importante ressal-
tar que em nossa Constituição há o 
princípio da vedação do retrocesso 
social que visa preservar a dignida-
de da pessoa humana e a seguran-
ça jurídica para preservar direitos 
sociais já conquistados.

O trabalhador rural poderá ser am-

plamente prejudicado, 
principalmente as mu-
lheres, devido à infor-
malidade e falta de do-
cumentos que ajudam 
a provar esta condição 
de segurada especial e 
que, na maioria das ve-
zes, utiliza-se dos docu-
mentos do seu marido/
companheiro por ex-
tensão. Também nada 
justificaria a igualdade 

etária, o que fere o princípio da iso-
nomia, pois no urbano, como dito 
acima, a diferença é de 3 anos e na-
da justificaria então esta igualdade 
para o segurado especial.

l Saiba mais: www.guimaraesegat-
to.com.br 

artigo

Santa Casa realiza leilão 
e almoço beneficente 
neste domingo

realizado em seguida ao al-
moço, no tatersal do recinto. 
Serão diversas cabeças de 
bovinos à venda. Além des-
ses, existe ainda leitoas, car-
neiros e cavalos que também 
estarão recebendo os lances 
dos participantes.

USINA DE GASES
MEDICINAIS

Com a implantação orçada 
em aproximadamente R$ 600 
mil, uma Usina de Geração 
de Gases Medicinais faz o 
processamento e purificação 
do ar para o consumo hospi-
talar. Com a implantação da 
usina, a Santa Casa de Fer-
nandópolis espera reduzir 
drasticamente seus custos 

com tais suprimentos, que 
atualmente correspondem 
à média de R$ 60 mil men-
sais utilizados para a compra 
dos suprimentos de oxigênio 
para abastecer o Hospital e 
que, com a usina, passam a 
aproximadamente R$ 5 mil 
referentes à manutenção dos 
equipamentos.

O último leilão e almoço beneficente da Santa Casa de Fernandópolis foi realizado em novembro de 2017

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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CVC Fernandópolis  (17) 3348-1900
Rua Espirito Santo, 1459

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, em voo classe econômica para pacotes que 
incluem passagem aérea. As condições ofertadas fi cam sujeitas à disponibilidade de datas e horários de voo 
optados e vagas em hotéis. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque 
cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Preços calculados com câmbio 22/02/2019 US$ 1,00 = R$ 3,95, válido por tempo limitado. Os pacotes devem 
ser calculados com o câmbio do dia da compra. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes 
sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com 
juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 
vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Sujeitos à aprovação de crédito. Ofertas válidas apenas para compras nas lojas físicas.

MENDOZA
Pacote de 6 dias inclui: passagem aérea ida e volta, 
5 diárias de hospedagem com café da manhã no 
Hotel Cordon del Plata e transporte aeroporto/hotel/
aeroporto.

Pacote de 7 dias inclui: passagem aérea ida e volta, 
6 diárias de hospedagem com café da manhã no 
Hotel Iracema Travel , transporte aeroporto/hotel/
aeroporto e passeio pela cidade.

Por apenas R$ 1.890
Preço para saída de São Paulo em 23/maio.

FORTALEZA

Por apenas R$ 1.420
Preço para saída de São José do Rio Preto em 04/junho.      

MIAMI
Pacote de 7 dias inclui: passagem aérea ida e volta, 
6 diárias de hospedagem sem café da manhã no 
Hotel Lexington Miami Beach. 

Por apenas R$ 3.630
Preço para saída de São Paulo em 25/setembro.

SANTIAGO
Pacote de 6 dias inclui: passagem aérea ida e volta, 
5 diárias de hospedagem com café da manhã no 
Hotel Principado Express, transporte aeroporto/hotel/ 

Por apenas R$ 1.880
Preço para saída de São Paulo em 01/agosto.

ARRAIAL D’AJUDA
Pacote de 8 dias inclui: passagem aérea ida e volta, 
7 diárias de hospedagem no Hotel Santa Fé com 
café da manhã e transporte aeroporto/hotel/aeroporto.

Por apenas R$ 1.588
Preço para saída de São José do Rio Preto em 03/maio.

FLORIANÓPOLIS
Pacote de 6 dias inclui: passagem aérea ida e volta, 
5 diárias de hospedagem com café da manhã no Mar 
de Canasvieiras Hotel e transporte aeroporto/hotel/
aeroporto.

Por apenas R$ 800
Preço para saída de São José do Rio Preto em 05/junho.

FÉRIAS
CVC
Ofertas imperdíveis 
para viajar o ano todo

aeroporto e passeio pela cidade. 

Seus pontos Livelo valem 
férias nas lojas CVC.

Durante o Carna-
val o Água Vi-
va Thermas Clu-
be Hotel recebeu 

aproximadamente 700 visi-
tantes de vários Estados do 
Brasil, como São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Goiás e 
Minas Gerais. Na oportuni-
dade, foram realizadas fes-
tas pool party do Auê Folia, 
que tem 10 anos de parceria 
com o clube. 

Segundo a comissão or-
ganizadora, a pool party 
aconteceu nas dependên-
cias do parque aquático en-
tre os dias 2 e 4 de março, 
das 12h às 18h. O evento 
contou com palco com te-
lão de led + shows + DJs, 
buffet e open bar (chopp, 
cerveja, caipirinhas, vodka, 

Festas pool party do Auê 
Folia recebem cerca de 
700 pessoas no Água Viva 
15 ônibus vieram de várias localidades do País

energético, refrigerante e 
água). 

Comandada por Vinicius 

Freitas, Junior Loureiro e Va-
nessa Harumi, guias respon-
sáveis, o Carnaval do Água 

Viva lotou o seu hotel, atin-
gindo a capacidade máxima 
de 220 hospedes.

O evento ainda contou 
com estrutura completa com 
palco, tendas, bares, moni-

tores especializados, ambu-
lância, salva vidas, seguran-
ças e gerador de energia.

Pool party aconteceu nas dependências do parque aquático

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net
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Técnicos, colabo-
radores e con-
sumidores estão 
participando da 

elaboração do estatuto da 
Associação dos Produtores 
Orgânicos e Agroecológi-
cos do Noroeste Paulista. A 
aprovação do texto final vi-
sa à promoção da prática de 
produção orgânica e agroe-
cológica em toda a sua ple-
nitude, gerando desenvolvi-
mento para a região.

Contando com a promo-
ção de capacitação dos as-
sociados, produtores, fami-
liares e demais organizações 
em grupos e produtores indi-
viduais, voltados para a ten-
dência orgânica. Buscando 
também a divulgação dos 
produtos junto à população, 
o que facilita a abertura de 
canais e caminhos para a co-
mercialização.

Para a concretização des-
te projeto será necessário a 
inserção do produtor orgâni-
co junto à realidade em que 
se atua com a criação da As-
sociação, como destacou a 
técnica da Coordenadoria de 
Assistência Técnica Integral 
(CATI) Rute Bernardo, que 
participa com demais inte-
grantes da elaboração do es-
tatuto.

Rute Bernardo destacou os 
benefícios da formatação do 
estatuto para o desenvolvi-

mento da agricultura orgâni-
ca em Jales e na região.

MAIS PRODUÇÃO 
E PREÇO MAIS 

ATRAENTE
Em março de 2017 desta-

camos em nossa edição diá-
ria o incremento à produção 
de orgânicos na microrre-
gião. Na ocasião, o engenhei-
ro agrônomo e produtor rural 
Marco Antônio Castanheira, 
de Indiaporã, afirmou que “a 
produção orgânica preserva 
o solo e a qualidade da água, 
promove a proteção da bio-
diversidade, garante renda 
para as pequenas proprie-
dades, contribui para me-
lhorar a saúde dos agricul-
tores e dos consumidores. 
Os produtos, que atendem 
há uma regulamentação es-
pecífica para assegurar sua 
procedência e credibilidade 
e são certificados através de 
um selo de qualidade”, diz 
Castanheira.

Já havia sido constituído 
o Grupo Apoiar – Associa-
ção dos Produtores Orgâni-
cos de Indiaporã e região -, 
que promovia cursos de ca-
pacitação para produtores e 
trabalhadores rurais e reunia 
mais de 30 produtores em In-
diaporã, Ouroeste, Fernandó-
polis, Macedônia, Santa Al-
bertina, Mesópolis, Populina, 
Paranapuã e Jales.

O Grupo Apoiar, objetiva-
va certificação em bloco dos 
produtores de orgânicos da 

região. Para tanto eles já con-
tam com o apoio do Dr. Oscar 
Gardiano, presidente da Eco-
fam Certificadora, de São Jo-
sé do Rio Preto, que iniciou o 
processo para a concessão 
do selo de produtor orgânico.

PIONEIROS
NA REGIÃO

O empresário rural Mau-
ro Mazetti, da Verde Sabor, 
conta que iniciou suas ativi-
dades na produção de hor-
taliças semi-orgânica no ano 
de 1.991. Nove anos depois, 
em 2.000 a produção se tor-
nou 100% de orgânicos com 
o manejo de controle nutri-
cional, de pragas e doenças. 
O processo de certificação 
começou em 2001quando 
passou pelos trâmites de 
conversão para orgânicos 
com a Certificadora AAO 
de São Paulo.

Em Fernandópolis outros 
produtores rurais, pionei-
ros na produção de orgâni-
cos, têm se destacado como 
é o caso de Amaury Naga-
ta, que tem produzido chei-

ro verde de ótima qualidade, 
alface, almeirão e legumes. 
Outro fernandopolense que 
tem conseguido destaque é 
o ex-bancário Wilson Trovati 
(ex-banespiano), que há sete 
anos atuando no mercado de 
produção de orgânicos, pro-
duzia, há dois anos, em sua 
propriedade em Macedô-
nia, legumes como abóbora 
paulistinha, abóbora meni-
na, quiabo, mandioca, maxi-
xe e milho.

Em Indiaporã o agricultor 
Roberto Aguiar de Oliveira, 
o Preto, produzia alface, cou-
ve, brócolis, batatinha e to-
mate. Também em Indiaporã, 
o presidente da Associação 
dos Produtores Rurais, Clau-
dionor Rodrigues Almeida, 
tem conseguido bons resul-
tados e segundo Marco An-

tônio Castanheira, Almeida 
cultivava uma grande va-
riedade de orgânicos. Já em 
Ouroeste, quem conseguiu 
ótimos resultados em quali-
dade e volume de produção 
com o plantio de orgânicos é 
Joailson da Silva, o popular 
Nenê, que tem se destacado 
com a produção de folhas, re-
polho, batata e tomate.

Segundo o agrônomo Sér-
gio Dotoli, a meta do Grupo 
Apoiar é que cada produtor 
se especialize em cinco ou 
seis tipos de orgânicos, pro-
curando com isso, diversi-
ficar a produção solidária e 
baixar os custos, trazendo o 
produto orgânico para o mes-
mo patamar de custo e ven-
da do produto convencional 
e popularizando o consumo 
de orgânicos.

Os preços da carne de fran-
go in natura têm apresenta-
do altas expressivas no correr 
deste mês quando compara-
dos aos observados no final 
de janeiro. O impulso às co-
tações vem do ritmo aqueci-
do dos embarques brasileiros 
da proteína e da menor ofer-
ta doméstica – vale lembrar 
que o mercado esteve desfa-
vorável ao setor em boa parte 
de 2018, o que levou aviculto-
res a diminuírem a produção.

No acumulado de feverei-
ro (até o dia 20), o frango in-
teiro congelado, negociado 
no atacado da Grande São 

Paulo, se valorizou expressi-
vos 5,1%, com o preço médio 
a R$ 4,34/kg na quarta-feira, 
20. Para o produto resfriado, 
a alta foi ainda mais intensa, 
de 8,2%, no mesmo compara-
tivo, com negócios a R$ 4,42/
kg no dia 20.

Dentre os cortes acompa-
nhados pelo Cepea no merca-
do paulista, o peito de frango 
resfriado foi o que teve maior 
impulso nos preços, de 8,5% 
no acumulado parcial de fe-
vereiro, com valor médio de 
R$ 5,67/kg na quarta-feira. 
No mesmo comparativo, os 
preços de outros produtos 
resfriados também se eleva-
ram: o coração se valorizou 

3%, o filé, 1,8%, e a coxa/ an-
tecoxa, 1,6%.

Mercado externo – Segundo 
dados da Secex, nos primei-
ros 11 dias úteis deste mês, 
a quantidade média diária 
de carne de frango exporta-
da pelo Brasil foi de 16,84 mil 
toneladas, volume 42,1% su-
perior ao registrado em janei-
ro, quando estava em 11,85 
mil t/dia. Caso esse ritmo se 
mantenha até o final do mês 
(20 dias úteis), o volume to-
tal exportado pelo País pode 
atingir 336,81 mil t, avanço 
de 29% frente à quantidade 
embarcada nos 22 dias úteis 
de janeiro.

Fonte: Agrolink

Produtores orgânicos da região se organizam 
em busca de mais produção e preços atraentes

Ação visa fortalecer e popularizar consumo com maior qualidade

O produtor Mauro Mazetti, da Verde Sabor de Fernandópolis,
é um dos pioneiros na produção de orgânicos. 

Exportação registra bom desempenho e preço interno sobe
 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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Virar jogador profis-
sional de futebol é 
um sonho para mi-
lhões de garotos. 

Mas mesmo um grande sonho 
como esse, depois de já devi-
damente vivido, pode cansar. 
Treinos exaustivos, concen-
trações, dores e contusões 
causadas pelo desgaste físi-
co, longas viagens, fins de se-
mana distante da família. São 
muitos os motivos que podem 
fazer um atleta enjoar da sua 
rotina do futebol. A maioria 
aguenta firme até que o cor-
po dá mostras de que chegou 
a hora de parar. Mas alguns 
não esperam esse momento 
chegar. Quando sentem que 
a motivação deu lugar ao té-
dio e a saudades da família, 
pulam fora do barco. 

Na edição deste sábado, dia 
9, a reportagem de “O Extra.

net” apresenta Alcides Edu-
ardo, 33 anos, com passagens 
por grandes clubes do Brasil 
e da Europa, e que se aposen-
tou cedo por um motivo no-
bre: saudade da família. 

Alcides é natural de Rio Pre-
to, mas sempre morou com a 
família em Mira Estrela, mu-
nicípio localizado a 36 quilô-
metros de Fernandópolis. Tor-
nou-se jogador de futebol no 
América, de Rio Preto, e cole-
ciona muitos títulos importan-
tes na carreira. O ex-zagueiro 
passou por clubes renomados, 
entre eles: Schalke 04 (Alema-
nha), Benfica (Portugal), PSV 
Eindhoven (Holanda) e Dnipro 
(Ucrânia). O ex-jogador reve-
la que não sente falta dos gra-
mados, está tranquilo e acos-
tumado com a nova rotina.

O EXTRA: Como foi para 
você que saiu de um muni-
cípio pequeno, onde as opor-
tunidades eram mínimas, e 

ir jogar em grandes clubes 
do Brasil e da Europa?

ALCIDES EDUARDO: Foi 
uma alegria muito grande ter 
tido a oportunidade de fazer 
o que eu amava, mesmo sen-
do de uma cidade pequena e 
ir pra o mundo, não imagina-
va que tudo isso aconteceria 
na minha vida. Mas trabalhei 
muito e Deus tinha um propó-
sito pra mim e cheguei onde 
cheguei com muita humilda-
de, aproveitando as oportu-
nidades.

O EXTRA: Encontrou al-
guma dificuldade a ponto 
de pensar em desistir?

ALCIDES EDUARDO: Sim, 
passei por grandes dificul-
dades no Brasil e na Europa, 

não é nada fácil, mas graças 
a Deus consegui ultrapassar 
esses obstáculos. Pensei em 
parar em algum momento, 
mas minha família e pessoas 
queridas não deixaram eu me 
desanimar e continuei minha 
carreira de cabeça erguida.

O EXTRA: Como foi ser 
campeão pela seleção bra-
sileira sub-20 e jogar ao la-
do de grandes nomes do fu-
tebol brasileiro?

ALCIDES EDUARDO: Foi 
muito importante ser cam-
peão pela seleção sub-20 e 
estar num elenco com gran-
de jogadores como Daniel Al-
ves, Nilmar, Adriano, Jeffer-
son, entre outros nomes, foi 
muito especial, uma grande 

satisfação ter feito parte des-
se elenco

O EXTRA: Qual motivo da 
sua aposentadoria tão pre-
coce?

ALCIDES EDUARDO: Apo-
sentei porque eu queria ficar 
mais com minha mãe, porque 
eu fique fora de casa desde os 
nove anos de idade, sempre es-
tive fora, longe da minha famí-
lia, e estava de “saco cheio” de 
concentração, rotina do fute-
bol, e resolvi parar mesmo es-
tando em condição de jogar 
mais cinco anos em alto nível.

O EXTRA: Você ainda tem 
alguma ligação com o fute-
bol? Empresários? Clubes? 
Amigos?

ALCIDES EDUARDO: Sim, 
sou empresário de alguns 
jogadores e treino crianças 
de 8 a 12 anos, é essa a liga-
ção que eu ainda tenho com 

o futebol, mas, tenho conta-
tos com amigos e empresá-
rios que eu fiz no mundo fu-
tebolístico.

O EXTRA: O que você mais 
sente falta da época como 
jogador?

ALCIDES EDUARDO: Sin-
to falta da emoção, adrena-
lina, de quando via o está-
dio lotado, era inexplicável 
a sensação.

O EXTRA: Nós sabemos 
que a vida de um jogador de 
futebol, que jogou em gran-
des clubes é luxuosa. Você 
conseguiu juntar dinheiro 
para se manter e investir na 
vida pós-futebol?

ALCIDES EDUARDO: Te-
nho meus negócios, meu sí-
tio, meu dinheiro que dá pa-
ra eu me manter muito bem 
na vida pós-futebol. Não te-
nho problema com isso.

à  CANSOU DA VIDA DE ATLETA

O ex-zagueiro jogou por grandes clubes da Europa 

“Parei mesmo com condições de jogar mais 
5 anos em alto nível”, diz Alcides Eduardo

Alcides durante disputa pela bola com o atacante inglês
Rooney em partida válida pela Liga dos Campeões   

 BRENDA CARDOSO / BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

Uma luta sem fim!
A inclusão das mulheres no 

universo futebolístico 
l  Por BRENDA CARDOSO

Talvez esse preconceito vai além 
da falta de competição do futebol 
feminino, a ausência disso pode vir 
até da própria criação. Os meninos 
são recebidos com bola, já as meni-
nas com bonecas, e vamos ser since-
ros as meninas não são criadas pa-
ra amar o futebol como os meninos. 

Mas, esse cenário está mudando, 
pais conscientes e completamente 
apaixonados por futebol estão tro-
cando o roteiro e já ensinam para su-
as filhas que elas podem sim amar 
futebol, que elas podem jogar fute-

bol e quem sabe até trabalhar nes-
se meio maravilhoso e emocionante.

As mulheres estão se tornando ca-
da vez mais independentes, lutan-
do pelos direitos iguais, buscando 
o seu espaço, e por isso, não desis-
tiram ainda pelo reconhecimento no 
mundo esportivo, uma luta constan-
te e desgastante, mas é a rotina e a 
paixão pelo esporte que não nos fa-
zem desistir mesmo com tantas di-
ficuldade. Somos guerreiras!

Nosso dia é todo dia, nossa lu-
ta é diária!

artigo

Há algum tempo a mulher 
vem buscando seu es-
paço na sociedade, no 
futebol não é diferente, 

hoje a presença feminina dentro e 
fora das quatro linhas vem se tor-
nando cada vez mais comum. O fu-
tebol brasileiro é uma das ativida-

des mais machistas que já existiu, 
e se algum dia o negro ou um meni-
no da periferia sofreu para se inserir 
no futebol, a mulher sofre até hoje. 
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à  FUTEBOL AMADOR

O Fernandópolis Futebol Clube (Fe-
fecê) empatou em 1 a 1 com o Grêmio 
Catanduvense, em partida amistosa, 
realizada na tarde desta sexta-feira, 
8. Após sair atrás no placar, o Fefe-
cê buscou o empate em ótimo cru-
zamento de Bite e bom cabeceio do 
zagueiro Felipe. O embate, que ser-
viu de preparação para ambas equi-
pes que disputarão o Campeonato 
Paulista da Quarta Divisão Sub-23, 
foi realizado em Catanduva. 

SÓCIO TORCEDOR
Na próxima semana começarão as 

vendas dos planos de sócios torce-
dores, para a temporada 2019. Serão 
disponibilizados três tipos de planos:

l SÓCIO OURO (R$ 150,00) – Os 
torcedores que adquirirem este 
plano poderão assistir aos jogos 
no setor cadeira coberta. (Entra-
da avulsa neste setor R$ 30,00).

l SÓCIO PRATA (R$ 100,00) – Os 
torcedores que adquirirem este 
plano poderão assistir aos jogos 
no setor arquibancada coberta. 
(Entrada avulsa neste setor R$ 
20,00).

l SÓCIO BRONZE (R$ 50,00) – Os 
torcedores que adquirirem este 
plano poderão assistir aos jogos 
no setor arquibancada geral. (En-
trada avulsa neste setor R$ 10,00).
Todos os três planos serão váli-

dos para as seis partidas do Fernan-
dópolis Futebol Clube, da primeira 

fase da competição, em jogos reali-
zados no estádio Cláudio Rodante.

Os interessados deverão compa-
recer à secretaria do clube, anexo 
ao estádio, a partir de terça-feira 
dia 12, munido de seus documen-
tos pessoais. Os valores não serão 
parcelados, apenas recebidos à vis-
ta e em dinheiro ou cheque.

O presidente Oclécio Dutra e seu 
vice Ricardo Saravalli esperam con-
tar com a força da torcida para lota-
rem o estádio Cláudio Rodante, nos 
jogos desta temporada, e acredi-
tam que todo o trabalho sério reali-
zado até aqui por eles, mais a força 
da torcida, levarão o time a realizar 
um excelente campeonato em busca 
do acesso para a série A-3 de 2020.

Após dois meses de com-
petição, chegou o grande 
dia, a finalíssima da Co-
pa Brasilândia será rea-

lizada neste domingo, dia 10, no es-
tádio Antônio Sérgio Buosi, no bairro 
Brasilândia, em Fernandópolis.

Duas fortíssimas equipes dispu-
tarão o título, Brasilândia/Jd. Sônia 
e São João de Iracema, que chega-
ram credenciados para a grande fi-
nal em ótimas campanhas realiza-
das. Será o duelo do melhor ataque, 
o do Brasilândia, que já anotou 7 

gols, em três partidas, contra a me-
lhor defesa, a de São João de Irace-
ma, que sofreu apenas 1 gol, tam-
bém em três jogos.

A tarde de domingo no campo da 
Brasilândia será recheada de atra-
ções, antes da decisão que está mar-
cada para às 16h30, será realizada 
a grande final da 3ª Copinha Brasi-
lândia categoria sub-10, entre as es-
colinhas, Craques do Futuro, de Fer-
nandópolis, e Pontalinda,  jogo este 
marcado para começar às 14h30, 
logo após será realizado um show 
sertanejo para todos os presentes, 
com a dupla, Mercury & Camargo, 

As semifinais da 5ª Copa Preter 
de Futebol Society, realizada pelo 
Grupo Preter com apoio da SMELT 
(Secretaria Municipal de Esportes 
e Lazer de Tanabi), e da Prefeitura 
Municipal, acontecem neste sába-
do (09), a partir das 15h.

A competição, que iniciou com 16 
equipes participantes, agora conta 
com apenas quatro, que ainda lu-

tam para conquista o título e a pre-
miação de R$ 1.700,00, o vice-cam-
peão vai faturar R$ 600,00.

Os jogos estão sendo realizados 
na Arena Preter que fica localizada 
no Bairro da Goiaba na cidade de 
Tanabi, e a entrada é franca.

Confira os confrontos:
15h Covizzi (Tanabi) x Náutico (Cos-

morama)
16h Cachorreiros (Votuporanga) x 

Preter (Tanabi)

Final da Copa 
Brasilândia 
é amanhã Brasilândia/Jardim Sônia e São João de Iracema fazem a final da competição 

além dessas várias atrações, a co-
missão organizadora realizará sor-
teios de vários brindes, inclusive 

valores em dinheiro. O grande cam-
peão da 33ª Copa Brasilândia irá fa-
turar uma premiação de R$ 10 mil, 

enquanto o vice leva para casa R$ 3 
mil, além de troféus e medalhas pa-
ra ambas equipes.

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

Partida entre as 
equipes ficou 1 a 1

Fefecê empata amistoso contra
o Grêmio Catanduvense  

à  PREPARAÇãO PARA TEMPORADA 2019

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

à  qUINTA EDIÇãO

Semifinais da Copa 
Preter de Futebol Society 
serão realizadas hoje

Time do Preter, de Tanabi 

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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capas da semana
O que foi destaque nas edições diárias desta semana

Time feminino de
Rio Preto é fechado:
“salários superiores
ao masculino”

 Página A6  Página A6

Times confirmam 
participação no 
Torneio de Vôlei 
Sesc 2019

celebridades

Grávida de sua terceira filha, Bela, 
Claudia Leitte dividiu com os segui-
dores um momento de carinho entre 
ela e os filhos, Davi e Rafael: em fo-
to postada no Instagram, os meninos 
apareciam fazendo carinho na barri-
ga dela. “Preparação para o Carnaval 
2019! Eu nem lembrava mais como era 
a sensação de ter alguém aqui den-
tro... e eles adoram!”, afirmou a artis-
ta. Página A8

Filhos de 
Claudia Leitte 
acariciam 
barriga de 
grávida da mãe: 
“Adoram”

Pâmela Tomé 
e Romulo Neto 
param de se 
seguir na web 
após fim do 
relacionamento

Romulo Neto e Pâmela Tomé não es-
tão mais juntos! Mesmo sem rotular a 
relação, os atores foram flagrados cir-
culando em shopping do Rio de Janei-
ro, onde passearam de mãos dadas, 
fizeram programas românticos e até 
trocaram declarações nas redes so-
ciais. Após o término, Pâmela dele-
tou uma foto que havia publicado de 
Romulo na web em outubro passado e 
deixou de seguir o intérprete de Mau-
ro César, de “Espelho da Vida”, no Ins-
tagram. O galã, por sua vez, mantém 
um clique com a loira em seu perfil. 
Os dois iniciaram um romance na fes-
ta de aniversário de Marina Ruy Bar-
bosa, em julho de 2017.  Página A8

social
Os melho-
res cliques 
com os des-
taques e m 
eventos e 
comemo-
rações de 
Fernandó-
polis e re-
gião estão 

na coluna Social do jornal  ‘O Ex-
tra’. Na foto, destaque para a ani-
versariante Viviane Barboni. Con-
fira também o resumo da sua novela 
favorita. Páginas A7 e A8
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à  SÃO FRANCISCO

Operação de combate ao tráfico de 
drogas resulta na prisão de 21 pessoas
Trabalhos se concentraram em cinco cidades nesta quarta-feira 

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecente (DISE) realizou nesta quarta-feira, 27, uma operação contra o tráfico de drogas em Fernandópo-
lis e região. A operação policial é decorrente de 8 meses de investigações por parte dos investigadores da DISE e resultou na prisão de 18 pesso-
as, entre prisões temporárias e três flagrantes de tráfico de drogas. Também foram apreendidos celulares, dinheiro e algumas porções de entor-
pecentes. Página A3

à  DURANTE FUGA 

Casal tenta 
despistar PM, mas 
grande apreensão 
de maconha
é realizada
Homem está preso à disposição da Justiça enquanto 
mulher foi apenas classificada como testemunha 

Na madrugada de ontem, 27, por 
volta das 3h, durante patrulhamen-
to de rotina pelas ruas de Fernandó-
polis, policiais militares avistaram um 
veículo GM/Monza. Assim que o con-
dutor avistou a viatura policial empre-
endeu fuga e em certo momento foi 
arremessado do interior do veículo, 

pela janela do passageiro, uma bol-
sa. De acordo com o boletim de ocor-
rência, os policias resgataram a bol-
sa e constataram que no seu interior 
havia quatro tabletes e mais três pe-
daços de substância sugestiva para 
maconha, além de uma balança de 
precisão. Página A3

à  TRAUMATISMO CRANIANO

Após quatro 
dias internado, 
morre morador 
de rua que foi 
espancado

O morador de rua espancado em 
uma praça de Fernandópolis mor-
reu nesta terça-feira, 26. A vítima 
identificada como Sidney Apareci-
do Correia, de 54 anos, teve trau-

matismo craniano. Desde o fim de 
semana, quando aconteceu a agres-
são, o homem estava internado na 
UTI da Santa Casa de Fernandópo-
lis. Página A3

Aluna de Medicina 
participa de missão 
na Amazônia

Existem algumas vivências que 
marcam a gente para sempre. No ca-
so da aluna Raulcilaine Érica dos San-
tos, do quinto semestre de Medicina 
da Universidade Brasil Campus Fer-

nandópolis, essa experiência aconte-
ceu durante as suas férias. Ela partici-
pou da Missão UniVida, que tem como 
objetivo a humanização do universi-
tário. Página A5

celebridades

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

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

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

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

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

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

PREVISÃO DO DIA - 28/02/19

 26°

 19°

50mm 
90%
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 98% 
74%

WNW 
7km/h


vento

 06:18h 
18:48h

Chuvoso durante o dia e à noite.

SEX - 01/03/19
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 18°

35mm 
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 99% 
70%

NNW 
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vento

 06:18h 
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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18:46h
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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à  PENDÊNCIA

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

Mirassol busca 
segunda vitória 
seguida contra o 
São Caetano

 Página A8

Programa 
Energia mais 
Eficiente atende 
Brasitânia hoje

 Página A5

Votuporanguense 
visita Linense 
nesta sexta, 
visando o G8

 Página A8

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

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

à  INVESTIMENTO DE R$ 180 MIL

Apae inaugura novo 
espaço aquático 

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

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

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

Polícia fecha 
‘distribuidora’ 
que vendia 
anabolizantes 

 Página A7

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

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

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

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

 Página A7

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

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

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

Macedônia sedia 
Fórum de Turismo 
Maravilhas do 
Rio Grande

 Página A4
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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?

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
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É possível ser realmente neutro no convívio social?
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As mulheres serão protagonistas,
independente das cores que usem
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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.

à  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
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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.
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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
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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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