
34ª Festa do
Peão terá renda 
revertida para 
Santa Casa 
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 11/03/19

 30°

 21°

30mm 
80%


chuva

 92% 
62%

E 
13km/h


vento

 06:22h 
18:39h

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

TER - 12/03/19

 32°

 19°

15mm 
75%


chuva

 94% 
67%

NE 
11km/h


vento

 06:22h 
18:39h

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

QUA - 13/03/19

 32°

 20°

10mm 
90%


chuva

 91% 
67%

NNW 
11km/h


vento

 06:22h 
18:38h

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

QUI - 14/03/19

 33°

 21°

10mm 
90%


chuva

 94% 
60%

WNW 
9km/h


vento

 06:22h 
18:37h

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

SEX - 15/03/19

 32°

 20°

10mm 
90%


chuva

 91% 
57%

W 
6km/h


vento

 06:23h 
18:36h

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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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celebridades

Fernanda Souza pouco aproveitou a 
última noite de carnaval. Durante o 
Desfile das Campeãs no Rio de Janei-
ro, a atriz passou mal, teve bastante 
enjoo e pouco interagiu com fãs como 
é de costume. O que levantou rumores 
de uma gravidez. “Achamos que ela 
nem vinha porque tem enjoado muito 
com essa gravidez”, contou uma fun-
cionária do espaço ao ver Fernanda 
saindo do camarote de cabeça baixa, 
mãos dadas com o marido Thiaguinho 
e escoltada por dois seguranças logo 
após a passagem da Mangueira pela 
Avenida. Página A10

Fernanda Souza 
enjoa, aparece 
mais cheinha 
na Sapucaí e 
levanta rumores 
de gravidez

Ambos disseram que o amor se trans-
forma e a amizade fica. Luana Piovani 
e Pedro Scooby anunciaram a separa-
ção no último sábado, mas passaram o 
domingo juntos. O surfista já retornou 
a Portugal depois de passar o carna-
val no Rio. Pedro e Piovani fizeram vá-
rios vídeos mostrando o dia que pas-
saram junto com os filhos, Dom, Bem 
e Liz. Página A10

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 
Naiara Rissato. Página A10
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Luana Piovani 
e Pedro Scooby 
passam domingo 
juntos após 
anúncio de 
separação

A obra de pavimentação que 
está em execução no bair-
ro Jardim Ipanemavai pro-
porcionar também o bene-

fício de construção de calçadas aos 
moradores. Ocorre que, devido as ir-
regularidades das vias do local, que 
deixaram o espaço reduzido para as 
calçadas, será preciso retirar algu-
mas árvores, sendo 90% delas da es-
pécie Oiti. O Ministério das Cidades 
exige que novas obras de pavimenta-
ção contenham calçadas acessíveis 
com o mínimo de 1,20m de área livre. 
Para que isso seja possível é preciso 
realizar a retirada das árvores do lo-
cal. Página A3

Pavimentação no Ipanema 
prevê plantio de 255 árvores 
em novos calçamentos
Medida visa compensar 89 árvores (90% oitis) que serão retiradas durante as obras

à  COPA BRASILÂNDIA

No domingo, 10, o estádio Antônio Sérgio Buosi, localizado no bairro Brasilândia, em Fernandópolis, foi palco da grande decisão da 33ª Copa Brasilândia. 
A tarde começou com a final da 3ª Copinha Brasilândia categoria sub-10, e quem levou a melhor foi o time da escolinha Craques do Futuro de Fernandó-
polis, comandada pelo treinador Adilson Cavalo, que venceu a equipe de Pontalinda comandada pelo treinador Jonatham Rodolfo, nas penalidades pe-
lo placar de 4 a 3, após empate de 1 a 1 no tempo normal. Página A8

Brasilândia/Jardim Sônia conquista o título

à  BIOMETRIA

Cartório Eleitoral 
amplia horário 
de atendimento

Na segunda-feira, 11, o Cartório 
Eleitoral de Fernandópolis teve seu 
horário de funcionamento ampliado 
para 18h, visando o processo de revi-
são biométrica, que compreende as 
digitais, foto e assinatura bem como 
a atualização dos dados cadastrais. 
Com a mudança, a expectativa é a de 
que, diariamente, dezenas de eleitores 
sejam beneficiados. Página A3

à  SAúDE

Vigilância alerta 
população sobre 
casos de dengue 

A população de Fernandópolis pre-
cisa intensificar os cuidados para com-
bater o mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue. O município sofre 
com o aumento de casos da doença, 
que só podem diminuir com uma ação 
conjunta envolvendo população e ad-

ministração pública. De acordo com 
levantamento da Vigilância em Saú-
de de Fernandópolis, em 2019 já fo-
ram notificados 1.387 possíveis casos 
da doença no município, com 621 con-
firmações, 22 descartes, 744 penden-
tes e uma morte. Página A3

Colaboração dos moradores é 
fundamental no combate à doença
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à  MUDANÇAS

Brasileiro adora 
novidade, princi-
palmente, tecno-
lógicas. Se por al-

gum tempo houve temor e 
resistência em aderir a no-
vos dispositivos ou apli-
cativos, a realidade hoje é 
muito diferente.

Essa postura moderna, no 
entanto, camufla a deficiên-
cia da população em enten-
der os perigos e os riscos do 
mundo virtual. A sociedade 
está mais do que nunca ex-
posta a ataques cibernéti-
cos, já que o interesse por 
novidades tecnológicas não 
é acompanhado pela preo-
cupação com os riscos e a 
segurança digital.

A falta de conscientiza-
ção no país para compre-
ender as ameaças presen-
tes no mundo virtual (web, 
redes sociais) faz as pesso-
as exporem as suas vidas, 
com dados pessoais e pri-
vacidade, pois avalia-se 
muito superficialmente as 
informações que se recebe.

Pessoas preferem gas-
tar na compra de um novo 
smartphone a investir em 
antivírus e quando lê-se 
notícias sobre um ciberata-
que global é comum o cida-
dão achar que é algo muito 
distante da realidade.

Uma maneira eficaz de 
alertar sobre esses gol-
pes é explicar a sua fina-
lidade. Por que um vírus é 
criado? Também chama-
dos de malwares, eles têm 
o objetivo de tomar o con-
trole de uma rede, invadin-

do um computador conec-
tado nela, com o intuito de 
se instalar nos servidores e 
executar uma missão – que 
pode ser, por exemplo, crip-
tografar todos os arquivos 
e depois exigir um resga-
te para recuperá-los (cri-
me conhecido como Ra-
msonware ou sequestro 
de dados), transferir da-
dos para fora da organiza-
ção (como números de car-
tão de crédito, que podem 
ser vendidos no mercado 
negro) ou infectar máqui-
nas com um arquivo mali-
cioso que vai hibernar até 
ser acordado por um co-
mando externo. Outro ata-
que muito comum é aquele 
que passa a enviar e-mails 
Spams maciçamente a par-
tir de um endereço de IP fo-
ra da lista negra dos siste-
mas AntiSpam.

O Brasil tem avançado 
muito nas discussões so-
bre o Mundo Virtual, como 
a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, a Estraté-
gia de Transformação Digi-
tal e o Plano Nacional pa-
ra Internet das Coisas, mas 
nenhuma dessas ações se-
rá plenamente aproveitada 
se não conscientizarmos a 
população sobre os cuida-
dos essenciais.

A segurança no mun-
do virtual é como vacina, 
quanto mais pessoas forem 
vacinadas, isto é conscien-
tizada, educadas, menor a 
probabilidade de que uma 
epidemia virtual faça víti-
mas no Brasil. 
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imagem do dia
Um vaza-
mento de 
água provocou 
o tombamento 
de um 
caminhão 
carregado 
com massa 
asfáltica na 
rua Pedro 
Bonassi, no 
bairro Cohab 
Antônio 
Brandini, 
zona norte de 
Fernandópolis. 
O fato 
aconteceu 
no início da 
tarde desta 
segunda-feira, 
dia 11. 

Postura 
moderna 

Participação da família 
na vida escolar dos filhos

l Por ERICA DUTRA
Pedagoga com especialização em Psicopedagogia Clínica 

e Institucional, atuante na àrea da Comunicação.
E-mail: erica.dutra@hotmail.com

Coluna publicada quinzenalmente

traçar as metas a serem alcança-
das no decorrer do ano letivo. Nes-
ta construção, em clima de coleti-
vidade, professores, pais, alunos e 
demais profissionais da unidade es-
colar tem autonomia para exporem 
suas ideias, através de suas expe-
riências e habilidades.

Concluindo, alunos desmotivados 
e pais distantes de seus filhos,pela 
própria história familiar ou porque-
abandonaramqualquer expectativa 
de mudança,torna muito difícil a in-
tervenção educacional.

Quando os pais não sabem o que 
fazer,ou não podem,ou não querem 
fazer o desafio que a escola e os pro-
fessores enfrentam é muito maior. 
Geralmente, a resposta desses pro-
fessores também pode ser de aban-

dono, já que não é possível nenhu-
ma mudança no aluno, sendo que 
os mesmos compartilham o mes-
mo ambiente escolar e um depen-
de do outro para responder as suas 
necessidades e alcançarem êxitos.

Assim sendo, os pais precisam 
entender que acompanhar a vida 
escolar dos seus filhos não significa 
apenas cobrara instituição de ensi-
no, o acompanhamento pressupõe 
muito mais do que isso. É extrema-
mente necessário valorizar e confiar 
nos professores e na equipe esco-
lar afinal, é neste local e com essas 
pessoas que a maioria vão passar 
maior parte do dia. Com a parceria 
família x escola, a cobrança será a 
última ferramenta a ser utilizada e o 
êxito escolar estará garantido.

artigo

Não há dúvida alguma 
no bom funcionamen-
to de uma unidade es-
colar quando a partici-

pação dos pais acontece de forma 
contínua.

Essa participação não deve cen-
trar-se apenas nas Reuniões de Pais e 
Mestres, mas sim na cooperação com 
a educação escolar, principalmente 

nas atividades extraescolares e no 
envolvimento dos deveres de casa.

É muito importante que a famí-
lia esteja diariamente em contato 
com os educadores. Essa demons-
tração de interesse pela vida esco-
lar dos filhos é parte fundamental 
em seu processo de aprendizagem, 
pois quando percebem que seus 
pais acompanham seus estudos, 

visitam a escola, se envolvem com 
as lições e seus trabalhos, sentem-
-se incentivados e valorizados, fa-
vorecendo no seu desenvolvimen-
to de forma segura e com uma boa 
autoestima.

Um momento significativo para 
participação ativa dos pais na esco-
laé na construção do Projeto Políti-
co Pedagógico, documento que visa 

Foto: Reynaldo Peres

A expectativa do 
brasileiro em 
torno de uma 
reforma da Pre-

vidência já está impulsio-
nando o interesse pelos 
planos de previdência pri-
vada. O texto que muda as 
regras foi levado pelo go-
verno ao Congresso no dia 
20 de fevereiro. De lá para 
cá, um levantamento fei-
to pelo buscador de apli-
cações financeiras Yubb 
registrou um salto de 14 
vezes no volume de con-
sultas sobre os planos pri-
vados, na comparação com 
igual período do ano pas-
sado.

Em fevereiro, foram 987 
mil buscas pelo termo den-
tro da plataforma, ante 66 
mil há 12 meses, uma evo-
lução de 1,24% do porcen-
tual passado de buscas so-
bre os produtos financeiros 
dentro do site para, agora, 
14,36%.

O interesse no assunto, 
conta o fundador do Yubb, 
Bernardo Pascowitch, co-
meçou a ganhar fôlego ain-
da na corrida eleitoral para 
a presidência da Repúbli-
ca. “A partir da vitória de 
Bolsonaro e o início do pla-
nejamento da reforma, o 
interesse do brasileiro por 
esses produtos e serviços 
se intensificou”, afirma 
Pascowitch.

PROCURA
Nas corretoras e gesto-

ras de investimento, os 
executivos contam que, de 
fato, o número de consul-
tas e contratações de pla-
nos cresceu nas últimas 
semanas. Para o superin-
tendente de Previdência 
da Icatu Seguros, Henri-
que Diniz, há uma correla-
ção clara entre o avanço da 
reforma da Previdência e a 
busca pelas alternativas 
complementares no mer-
cado financeiro. “Quando 
a aposentadoria avança no 
governo, a procura cresce 
aqui. Ainda não fechamos 
as contas para dimensionar 
o tamanho desse aumento, 
mas há, sim, uma alta na 
procura e na consulta por 
novos produtos”, afirma o 
executivo.

Henrique Pocai, espe-
cialista de Previdência da 
XP, observa que, além da 
procura por novos clien-
tes, a corretora vê também 
uma atenção maior daque-
les que já investem nesse 
mercado em relação ao de-
sempenho de seus planos 
contratados. “O investidor 
está mais atento. Ele re-
dobrou a atenção com sua 
aplicação nesse mercado”, 
diz ele, que aponta o avan-
ço na portabilidade como 
um reflexo disso. Entre ja-
neiro e dezembro de 2018, 
R$ 24, 2 bilhões desse se-
tor trocaram das mãos de 
uma seguradora para ou-
tra. É o dobro do registra-
do dois anos antes, em 
2016. E, para a coordena-

dora do curso de economia 
do Insper, Juliana Inhasz, 
esse movimento deve se 
manter ou até se intensi-
ficar em 2019.

“Não tem jeito, confor-
me praticamente todos fa-
lam nas regras mais aper-
tadas para a Previdência, 
as pessoas vão perceben-
do que precisam pensar em 
alternativas para garantir 
uma aposentadoria com 
mais qualidade. A preocu-
pação em torno da previ-
dência privada é bastante 
natural”, diz.

Juliana Inhasz, contudo, 
chama a atenção do inves-
tidor para alguns perigos 
na contratação de um pla-
no de previdência. O pri-
meiro cuidado diz respei-
to à instituição escolhida. 
Ela lembra que o plano tem 
como objetivo garantir uma 
renda futura. “Nesse caso, 
não há espaços para gesto-
res que sejam amadores e o 
investidor deve ficar aten-
to às regras da previdência 
que escolheu, como cláusu-
las que levem em conside-
ração portabilidade, carre-
gamento e saída”, afirma. 
“Também é importante fi-
car atento ao tipo de ges-
tão, para garantir que a ta-
xa de administração que se 
será cobrada seja a ade-
quada ao produto.”

RENDA FIXA
Se tudo permanecer co-

mo está, com inflação den-
tro da meta e juros bási-
cos de um único dígito, o 

CDI deve reinar dentro da 
previdência privada. Em 
busca de retornos que su-
perem a Selic, os gestores 
estão lançando cada vez 
mais fundos compostos por 
uma cesta que também in-
clui renda variável, repro-
duzindo a já bem-sucedi-
da estratégia de fundos de 
multimercado no mercado 
tradicional de investimen-
tos.

Segundo dados de janei-
ro da Anbima, associação 
que congrega as empresas 
do setor, os planos de pre-
vidência de renda fixa ain-
da detêm 83% dos quase 
R$ 818 bilhões aportados 
na área. Contudo, no últi-
mo ano, os fundo de previ-
dência multimercado cres-
ceram 42,7%, ante 8,4% dos 
de renda fixa.

“O mercado caminha pa-
ra um equilíbrio entre ren-
da fixa e renda variável”, 
diz o superintendente de 
previdência da Icatu Se-
guros, Henrique Diniz. No 
ano passado, a instituição 
abriu captação para 57 
novos fundos. Destes, 49 
eram multimercado.

Para a professora de 
economia Juliana Inhasz, 
do Insper, equilíbrio não é 
sinal de fuga do investidor 
da renda fixa. “As pesso-
as têm uma conexão com 
a renda fixa, elas enxer-
gam esses fundos com se-
gurança, sobretudo para 
o projeto de aposentado-
ria”.

Reforma leva brasileiro a 
investir em previdência privada
Texto que muda as regras foi levado pelo governo ao Congresso no dia 20 de fevereiro

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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à  SAúDE

à  BIOMETRIA

A população de Fernan-
dópolis precisa intensificar 
os cuidados para combater 
o mosquito Aedes aegyp-
ti, transmissor da dengue. 
O município sofre com o au-
mento de casos da doença, 
que só podem diminuir com 
uma ação conjunta envolven-
do população e administra-
ção pública. 

De acordo com levanta-
mento da Vigilância em Saú-
de de Fernandópolis, em 
2019 já foram notificados 
1.387 possíveis casos da do-
ença no município, com 621 
confirmações, 22 descartes, 
744 pendentes e uma morte.

É importante destacar que 

está em circulação no muni-
cípio o sorotipo 2 da dengue, 
que é de gravidade maior. No 
ano passado apenas o soro-
tipo 1 trafegava por Fernan-
dópolis. A melhor forma de 
prevenção, portanto, inde-
pendentemente do soroti-
po, é evitar a proliferação do 
mosquito. 

Além das ações realizadas 
pela Prefeitura, com a visita 
dos agentes de vetores nas 
residências e estabelecimen-
tos comerciais e pulverização 
com auxílio da Sucen, a po-
pulação também precisa fa-
zer a sua parte, eliminando 
os criadouros do mosqui-
to causador da doença, que 
são os utensílios com água 
parada.

Na segunda-feira, 11, o Car-
tório Eleitoral de Fernandópo-
lis teve seu horário de funcio-
namento ampliado para 18h, 
visando o processo de revisão 
biométrica, que compreende 
as digitais, foto e assinatura 
bem como a atualização dos 
dados cadastrais. 

Com a mudança, a expec-
tativa é a de que, diariamen-
te, dezenas de eleitores se-
jam beneficiados. A revisão 
do eleitorado fernandopolen-
se ocorre no período de 4 de 
fevereiro a 19 de dezembro. 

Para fazer o recadastramen-
to biométrico, basta apresen-
tar originais de documento 
de identificação com foto e de 

A obra de pavimen-
tação que está em 
execução no bair-
ro Jardim Ipane-

mavai proporcionar também 
o benefício de construção de 
calçadas aos moradores. Ocor-
re que, devido as irregularida-
des das vias do local, que dei-
xaram o espaço reduzido para 
as calçadas, será preciso re-
tirar algumas árvores, sendo 
90% delas da espécie Oiti.

O Ministério das Cidades 
exige que novas obras de pa-
vimentação contenham calça-
das acessíveis com o mínimo 
de 1,20m de área livre. Para 
que isso seja possível é pre-
ciso realizar a retirada das ár-

vores do local. Em reunião na 
tarde da última quinta-feira, 
07, na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, o Conselho 
Municipal de Meio Ambien-
te aprovou por unanimidade 
a retirada das árvores antigas 
com a substituição por 255 no-
vas árvores no bairro, de acor-
do com projeto da Prefeitura.

A obra de pavimentação 
vai beneficiar trechos das ru-
as A, B e C, avenida Antônio 
Papa, ruas Abílio Silva Sthe-
fani, Airton M. de Souza, 2 e 
Nelson Pinto S. Gomes. Além 
dos 7.256,96 m² de asfalto, 
serão executados 1.913,45 
metros lineares de sarjeta e 
3.780 metros de calçadas.

Vigilância alerta 
população 
sobre casos 
de dengue 

Em 2019 já foram notificados 1.387 
possíveis casos da doença no município

Colaboração dos moradores é 
fundamental no combate à doença

Cartório Eleitoral 
amplia horário 
de atendimento
Visando melhor atendimento ao eleitorado foi 
ampliado o horário de atendimento ao público, 
de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

Revisão do eleitorado ocorre no período
de 4 de fevereiro a 19 de dezembro

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

à  INFRAESTRUTURA 

Pavimentação no Ipanema 
prevê plantio de 255 árvores 
em novos calçamentos
Medida visa compensar 89 árvores (90% oitis) que serão retiradas durante as obras

Ministério das Cidades exige que novas obras de pavimentação
contenham calçadas acessíveis com o mínimo de 1,20m de área livre

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

comprovante de residência atu-
alizado. A biometria é obriga-
tória e o eleitor que não com-
parecer terá o título cancelado.

ONDE FAZER
A BIOMETRIA

l Cartório da 150ª Zona Elei-

toral
l Endereço: Avenida dos Ex-

pedicionários Brasileiros, 
638 - Jardim América – Fer-
nandópolis

l Atendimento: Segunda a 
sexta-feira, 9h às 18h
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à  EVENTO

Valorize-se!
l Por MARCOS ORATI

Pastor do Ministério Luz Para os Povos de Fernandópolis

Texto Bíblico: “Não fiquem 
lembrando o que aconteceu no 
passado; não continuem pensando 
nas coisas que fiz há muito tempo. 
Vejam, estou fazendo uma coisa 
completamente nova, algo que já 
comecei a realizar; será que vocês 
ainda não perceberam? Vou abrir 
uma grande estrada no deserto, e 
no meio da terra seca farei correr 
riachos!” Isaías 43:18-19 

Nossa vida é marcada pe-
los recomeços, sempre 
há uma oportunidade 
de recomeçar. Por isso, 

existe a noite e o amanhecer.
Na Bíblia você encontra um tex-

to que diz: “Ao anoitecer, pode vir o 
choro, mas a alegria vem pela ma-
nhã” (Salmo 30.5). Esse amanhecer 
não se refere ao relógio, às horas, 
mas para mostrar que a qualquer 

momento o recomeço pode chegar. 
Você precisa conhecer e entender a 
Palavra de Deus para desfrutar da 
vida abundante e não ser destruído, 
tal como registrado em Oseias 4.6: 
“O meu povo está sendo destruído, 
porque lhe falta o conhecimento”.

A medida que você conhece e vi-
ve as verdades contidas na Bíblia, 
tudo muda. Por conta disso, quero 
discorrer brevemente a respeito do 
texto que está Romanos 15.13. Nes-
te você encontra uma promessa, um 
presente de Deus para a sua vida, 
que pode mudar toda a sua cami-
nhada em 2019.

Temos a sensação de que o tem-
po está voando, mas o dia continua 
tendo 24 horas, e a hora 60 minu-
tos. É preciso que tenha vida para 
viver todo o tempo intensamente. 
No texto mencionado está escri-
to: “E o Deus da esperança vos en-

cha de todo o gozo e paz no vosso 
crer, para que sejais ricos de espe-
rança no poder do Espírito Santo”. 
Deus se importa com você tanto 
que deixou um livro para que pos-
sa saber o que realmente tem va-
lor e é precioso.

Na Bíblia você encontra tudo o 
que necessário para se viver muito 
bem. Ela é a palavra dele e se tor-
na para nós um espelho, que refle-
te Deus e nos mostra nossas maze-
las, iniquidades, nossos pecados, 
nossas necessidades mais profun-
das, as quais somente Deus pode 
satisfazê-las. Somente Deus pode 
trazer sentido à sua vida neste mo-
mento tão delicado que estava vi-
vendo. Por isso, lemos “Deus de to-
da esperança”. Há um dito popular 
que diz que a esperança é a últi-
ma que morre, mas se morre não 
pode ser esperança. Deus é o Deus 

de toda a esperança, que não mor-
re, e esta afirmação precisa encher 
a sua alma.

O Brasil enfrenta grande crise de 
desemprego, e talvez, você seja um 
dos que saem de casa todos os dias, 
participa de entrevistas e não ob-
tém respostas, mas você é rico de 
esperança? Se sim, a resposta vai 
chegar. Muitas pessoas “se matam” 
para serem ricas de dinheiro, mas 
o dinheiro fica aqui nesta terra. A 
maior riqueza é saber que seu no-
me está escrito no Livro da Vida e 
caminhar experimentando o melhor 
que Deus tem para você.

A sua crença é natural ou base-
ada na Palavra de Deus? O conhe-
cimento da Bíblia faz com que ela 
passe a fazer parte da sua vida e 
consequentemente transformá-la. 
O seu semblante, o seu coração, o 
modo de você ver a própria vida mu-
dam muito. Você pode ver tudo se-
gundo a ótica de Deus, que está na 
Bíblia. Nesse livro você encontra 
ânimo e força para vencer os mo-
mentos de crise que todos enfren-
tamos.

Você encontra alívio para enfren-
tar as dores da vida. E o melhor de 
tudo, encontra um Deus que se im-
porta verdadeiramente com você. 

Que seus olhos sejam abertos para 
viver esta realidade. 

Por fim caro leitor (a), deixo a você 
a letra dessa linda canção:

“Quero que valorize o que você 
tem Você é um ser você é alguem 
tão importante para Deus, Nada de 
ficar sofrendo angustia e dor Nes-
te teu complexo inferior Dizendo as 
vezes que não é ninguem, Eu venho 
falar do valor que você tem. Ele es-
tá em você o Espirito Santo se move 
em você Até com gemidos inespri-
miveis, inesprimiveis Dai você pode 
então perceber que pra Ele há algo 
importante em você Por isso levan-
te e cante exalte ao Senhor Você tem 
valor o Espirito Santo se move em 
você Quero que valorize o que vo-
cê tem Você é um ser você é alguem 
tão importante para Deus, Nada de 
ficar sofrendo angustia e dor Nes-
te teu complexo inferior Dizendo as 
vezes que não é ninguem, Eu venho 
falar do valor que você tem. Ele está 
em você o Espirito Santo se move em 
você Até com gemido inesprimiveis, 
inesprimiveis Dai você pode então 
perceber que pra Ele há algo impor-
tante em você Por isso levante e can-
te exalte ao Senhor. Você tem valor 
o Espirito Santo se move em você”

Deus abençoe!

artigo

publicações

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O processo de dispensa p/ inexigibilidade nº 07/2019, objetivou a 

contratação da empresa SUELI  APARECIDA DE OLIVEIRA CASALI  
18926676811, para fornecimento de 360 conjuntos de uniforme escolar, 
composto de camiseta branca de gola redonda com estampa no peito e 
short de cor azul, destinados a Escola  e Creche Municipais, nos termos 
do Art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93.

 Durante toda a sua tramitação cumpriu as determinações da legislação 
pertinente, consoante o parecer da Comissão de licitação e do Jurídico 
da Municipalidade e da justificativa do Setor de Compras.

Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa 
acima mencionada, nos termos da Justificativa subscrita pela Comissão 
de Licitação.S. J. das Duas Pontes, 11 de março de 2019.

JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

EXTRATO DE CONTRATO.
ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019 (Processo n.º 

04/2019). CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE S.J.DAS DUAS PON-
TES-SP. CONTRATADA:CARLOS ALBERTO DE SOUZA-APOIO 
ADMINISTRATIVO-ME- OBJETO:  “visando a Contratação de empresa 
do ramo para prestação de serviços técnicos nas áreas de administração e 
licitação , visando atender  os exercícios  de 2019/2020, podendo ser pror-
rogado por iguais e sucessivos períodos, conforme o inciso II, do artigo 
57 da Lei .666/93 e alterações posteriores., Valor Global: R$-72.000,00.  
FORMA DE PRESTAÇÃO: Mensal.  PAGAMENTO: Mensal.  DATA 
DO CONTRATO: 08/03/2019- S.J. das Duas Pontes-SP, 08 de Março de  
2019. JOSE CARLOS BARUCI - Prefeito Municipal.  

Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de São João das Duas Pontes e São João  
de Iracema tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 20/02/2019 das 11h13  
às 15h59. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local  
e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

Anunciada pelo 
prefeito Marcio 
Castrequini no 
mês passado, a 

festa que já foi conhecida co-
mo a melhor da região, ocor-
rerá do dia 21 a 23 de março, 
com montarias em touro e ca-
valos e encerrando no dia 24 
com a grandiosa cavalgada.

Nos dois primeiros dia de 
festa, 21 e 22, a entrada é 
gratuita, e no dia 23 a entra-
da será 1kg de alimento não 

perecível ou R$ 5,00. Todo o 
valor arrecadado nesse dia 
vai ser doado totalmente pa-
ra a Santa Casa de Fernandó-
polis. Na oportunidade uma 
equipe do hospital estará no 
portão de entrada do recin-
to para receber as doações.

A programação começa 
no dia 21 com a abertura, ro-
deio profissional, e em segui-
da show no kioskão com Tho-
maz e Rafael e DJ Mau Mau. 
No dia 22 a apresentação fi-
ca por conta da dupla Bruno e 
Ed Carlos, e encerrando a noi-

te DJ Mau Mau. No sábado, 
dia 23, é a grande final do ro-
deio de touros e cavalo, dan-
do continuidade com o show 
mais esperado pelo público 
Trio Parada Dura comanda a 
festa na arena, logo após DJ 
Jubalbi no Kioskão da festa.

Na locução, nomes como 
Luciano de Oliveira, Adauto 
Severo, Debrail de Brito, Vag-
ner Freire e Caetano Souza, 
estão confirmados para dar 
voz ao rodeio.

O prefeito Marcio falou da 
importância da festa para o 

34ª Festa do Peão 
terá renda revertida 
para Santa Casa 

Recinto Napoleão Moura passou, recentemente, por reforma  

Após quatro anos sem a tradicional festa,
Mira Estrela volta a abrir o calendário regional

município. “Voltar a realizar 
a nossa tradicional Festa do 
Peão era uma meta da nos-

sa gestão. Não é apenas uma 
festa, é uma tradição cultu-
ral da nossa cidade que nun-

ca deveria ter parado. Agora 
voltou para ficar!”, ressaltou 
o prefeito.

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net
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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.

à  VENDAS

AEROCLUBE DE FERNANDÓPOLIS 
CNPJ 45.114.584/0001-64 

AEROPORTO CEL. AV. CARLOS DE ORLEANS GUIMARÃES 
Rod. João C. Estuque, Km 01 Cx. P. 11 CEP 15600-972 – Fernandópolis – SP 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA EXTRA ORDINARIA 

 
JOÃO ROBERTO SCHUMAHER, presidente do AEROCLUBE DE 

FERNANDÓPOLIS, CNPJ. Nº 45.114.584/0001-64, com sede no 
Aeroporto Coronel Aviador Carlos Orleans Guimarães, na Rodovia João 
Carlos Estuque, Km 01, nesta cidade de Fernandópolis - SP, usando das 
atribuições estatuárias que lhe são conferidas, convoca através do presente 
edital todos os associados com a seguinte pauta: 

ORDEM DO DIA – A) Apresentação, discussão e aprovação 
dos balanços da diretoria no ano 2018, B) Venda de aeronaves, 
C) Demonstrativo de restauração da Aeronave PP-GEJ, D) 
Realocação e Exoneração de ex-sócios. 
DATA DA ASSEMBLEIA – 23 DE MARÇO DE 2019. 
LOCAL – SEDE DO AEROCLUBE HORARIO.  
19:00 H – 1ª CONVOCAÇÃO/ 20:00 H – 2ª CONVOCAÇÃO. 

 
 

JOÃO ROBERTO SCHUMAHER 
PRESIDENTE 

 
Três publicações: dias 11, 13 e 15 de Março de 2019. 
1ª publicação: Segunda-feira, dia 11 de Março de 2019.   
2ª publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.  
3ª publicação: Sexta-feira, dia 15 de Março de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aeroclubedefernandopolis@hotmail.com 
(17) 3463-3377 
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Três publicações: dias 11, 13 e 15 de Março de 2019. 
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2ª publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.  
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Três publicações: dias 11, 13 e 15 de Março de 2019. 
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Três publicações: dias 12, 13 e 15 de Março de 2019.
1ª publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.

2ª publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
3ª publicação: Sexta-feira, dia 15 de Março de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO 
E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019
O Prefeito Municipal de Guarani D’Oeste, no uso de suas atribuições 

legais, Considerando o teor do Relatório apresentado pela Comissão 
Municipal de Licitação, da Prefeitura Municipal de Guarani D’Oeste, 
relativa ao Pregão Presencial nº. 008/2019 - CPL; Considerando que no 
referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela 
legislação vigente; Considerando que a inexistência de quaisquer recursos 
pendentes ao referido procedimento licitatório. Resolve: I - Homologar 
a decisão adotada pela Comissão Municipal de Licitação constante do 
relatório do Pregão Presencial nº. 008/2019 - CPL. II - Adjudicar o seu 
objeto às empresas CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, com proposta vencedora no valor total dos 
itens de R$ 43.832,30 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais 
e trinta centavos); INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, com proposta 
vencedora no valor total dos itens de R$ 4.360,70 (quatro mil, trezentos 
e sessenta reais e setenta centavos); PASSOS COMERCIAL HOSPITA-
LAR – EIRELI - EPP, com proposta vencedora no valor total dos itens 
de R$ 22.238,25 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e vinte e 
cinco centavos); R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS 
LTDA, com proposta vencedora no valor total dos itens de R$ 65.800,82 
(sessenta e cinco mil, oitocentos reais e oitenta e dois centavos); RIO-
MEDICA RIO PRETO LTDA ME, com proposta vencedora no valor 
total dos itens de R$ 23.594,40 (vinte e três mil, quinhentos e noventa 
e quatro reais e quarenta centavos), para Aquisição de Medicamentos 
para a Unidade Básica de Saúde, constantes nas propostas apresentadas 
pelas vencedoras, tudo nos termos do Pregão nº. 008/2019, instruções 
e legislação em vigor, deliberando-se firmar os devidos contratos com 
as mesmas. Guarani D’Oeste em 08 de março de 2019. NILSON TIM-
PORIM CAFFER-Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 002/2019

PROCESSO Nº. 002/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019 
CONTRATO Nº. 004/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUA-
RANI D’OESTE CONTRATADO: BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA 
- ME. OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços Médicos de Ginecologista e Obstetrícia para atendimento junto 
a Unidade Básica de Saúde deste Município, com carga horária de 06 
(seis) horas semanais, objetivando a necessidade das ações desenvolvidas, 
prevenção e promoção à saúde neste Município de Guarani D’Oeste. 
VALOR: R$ 43.782,31 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e dois 
reais e trinta e um centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: A vigência do 
contrato terá início em 01 de fevereiro de 2019 findando em 31 de de-
zembro de 2019. FORMA DE PAGAMENTO: Mensalmente mediante 
apresentação da nota fiscal. DATA DA ASSINATURA: 30 de janeiro de 
2019. Guarani D’Oeste, 31 de janeiro de 2019. - NILSON TIMPORIM 
CAFFER - Prefeito Municipal-

Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

-EDITAL DE PUBLICAÇÃO
DE EXTRATO DE CONTRATO -

(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º. 8666/93 – e suas posteriores 
alterações)

Saibam quantos virem o presente Edital de Publicação de Extrato de 
Contrato(RESUMO) ou dele conhecimento tiverem, que pela Prefeitura 
Municipal de Guarani D’Oeste, foi firmado o contrato cujo extrato é o 
seguinte:

CONTRATO Nº. 011/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D’ OESTE 
CONTRATADO: A N BRASIL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

EPP
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de servi-

ços de consultoria e elaboração de projeto básico de galerias pluviais em 
ruas do município de Guarani D’Oeste, atendendo as normas técnicas.

VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (vinte) dias após a emissão 

da Nota Fiscal.
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, encerrando-se em 15 de maio de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 15 de fevereiro de 2019. NADA MAIS. E, 

para constar e efeitos legais, fiz publicar o presente, nos termos da lei. 
Eu, _____________________(Paulo Henrique de Souza Silva), Enc. 
Set. Licitação., digitei, imprimi e subscrevi. 

Guarani D’Oeste, 15 de fevereiro de 2019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

-EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE
EXTRATO DE CONTRATO -

(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º. 8666/93 – e suas posteriores 
alterações)

Saibam quantos virem o presente Edital de Publicação de Extrato de 
Contrato(RESUMO) ou dele conhecimento tiverem, que pela Prefeitura 
Municipal de Guarani D’Oeste, foi firmado o contrato cujo extrato é o 
seguinte:

CONTRATO Nº. 010/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D’ OESTE 
CONTRATADO: VALTAIR GOMES DA SILVA 86042025600
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de ser-

viços de Treinador Esportivo para categorias de base no município de 
Guarani D’Oeste, com carga horária de 15 horas semanais, sendo reali-
zados em 4 dias da semana.

VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (vinte) dias após a emissão 

da Nota Fiscal.
VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019.
DATA DA ASSINATURA: 13 de fevereiro de 2019. NADA MAIS. E, 

para constar e efeitos legais, fiz publicar o presente, nos termos da lei. 
Eu, _____________________(Paulo Henrique de Souza Silva), Enc. 
Set. Licitação, digitei, imprimi e subscrevi. 

Guarani D’Oeste, 13 de fevereiro de 2019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

-EDITAL  DE PUBLICAÇÃO
DE EXTRATO DE CONTRATO –

(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º 8666/93 – e suas posteriores 
alterações)

Saibam quantos virem o presente Edital de Publicação de Extrato de  
Contrato(RESUMO) ou dele conhecimento tiverem, que processou-
-se pela Prefeitura  Municipal de GUARANI D’OESTE uma licitação 
na modalidade de Pregão Presencial, sob o nº. 003/2019 (Processo nº. 
003/2019) e que, após a devida homologação e adjudicação, foi firmado 
o contrato cujo extrato é o seguinte:

PREGÃO Nº. 003/2019 - PROCESSO Nº. 003/2019
CONTRATO Nº. 005/2019, 006/2019, 007/2019, 008/2019 e 009/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D’ OESTE 
CONTRATADO: CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA EPP, com 

proposta vencedora no valor total dos itens de R$ 2.630,80 (dois mil, 
seiscentos e trinta reais e oitenta centavos); LETICIA APARECIDA DE 
OLIVEIRA EPP, com proposta vencedora no valor total dos itens de R$ 
115.496,32 (cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta 
e dois centavos); LIDIANE CRISTINE MOREIRA EPP, com proposta 
vencedora no valor total dos itens de R$ 2.073,82 (dois mil, setenta e 
três reais e oitenta e dois centavos); M DOS S. VICENTE, com proposta 
vencedora no valor total dos itens de R$ 1.663,20 (um mil, seiscentos 
e sessenta e três reais e vinte centavos); PASSOS COMERCIAL HOS-
PITALAR – EIRELI - EPP, com proposta vencedora no valor total dos 
itens de R$ 125,67 (cento e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos).

OBJETO: Aquisição de Materiais de Enfermagem para a Unidade 
Básica de Saúde. 

PRAZO DE VIGÊNCIA: Até a 31 de dezembro de 2019.
FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 dias após entrega do objeto e 

mediante apresentação da nota fiscal
PRAZO DE ENTREGA: A contratada realizará a entrega do objeto de 

forma parcelada, conforme requisição do setor responsável.
DATA DA ASSINATURA: 06 de fevereiro de 2019. NADA MAIS. E, 

para constar e efeitos legais, fiz publicar o presente, nos termos da lei. 
Eu, _____________________(Paulo Henrique de Souza Silva), Enc. 
Set. Licitação., digitei, imprimi e subscrevi. 

Guarani D’ Oeste, 08 de fevereiro de 2019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.489.

A busca por pes-
cados na qua-
resma movimen-
ta o comércio de 

Fernandópolis, pois é quan-
do muitos consumidores 
deixam de comer carnes 
vermelhas. Neste ano, os 
comerciantes fernandopo-
lenses esperam um aumen-
to de 40% nas vendas. Com 
isso, os supermercados e 
peixarias passam a aumen-
tar seus estoques de forma 

a garantir boas vendas no 
período. 

Segundo o gerente de uma 
peixaria, situada na zona nor-
te de Fernandópolis, Manoel 
Coelho, os produtos mais pro-
curados no estabelecimento 
são o filé de salmão, merluza 
e tilápia, pois há pessoas que 
ainda mantém a tradição de 
comer peixe na quarta e sex-
ta-feira e com isso a procura 
se torna maior. 

De acordo com Alexandre 
Carvalho, gerente de um su-
permercado, localizado na 

região central do município, 
a maior procura na época da 
quaresma é o bacalhau. Is-
so porque, dentre os outros 
pescados, foi o que se tornou 
mais cobiçado pelos clientes. 
“Em média é um dos que mais 
vendem no período da qua-
resma e este ano esperamos 
o mesmo”, afirma.

TRADIÇÃO 
Neste contexto de tradi-

ção o professor de Matemá-
tica Rubens Ventura, 30 anos, 
relata que só come o peixe na 
Sexta-feira Santa e que evi-

ta comer nas quartas-feiras. 
Uma tradição que vem pas-
sada de gerações. Neste pe-
ríodo, afirma que acompanha 
as ofertas do valor do peixe 
e adianta que realiza enco-
mendas para a Semana Santa.

O engenheiro civil Diego 
Santana, 36, se alimenta de 
peixes na quaresma e prin-
cipalmente na Semana San-
ta, pois se tornou uma tradi-

ção de família e que mantém. 
“Não nos importamos com os 
valores então optamos pela 
compra de sardinha ou filé 
de merluza”, afirma.

BENEFÍCIOS
Os pescados fazem mui-

to bem à saúde. O consu-
mo da carne é indicado não 
somente para o período da 
quaresma, mas que ocorra 
de forma regular devido a 

quantidade de benefícios 
gerados no corpo por conta 
das proteínas, ômega 3, cál-
cio, zinco, além de ter ação 
antioxidante.

“É uma refeição leve, de 
fácil digestão e que também 
ajuda no controle dos níveis 
de colesterol, além de evitar 
o risco de doenças cardiovas-
culares”, recomenda a nutri-
cionista Carla Nogueira.

Nos estabelecimentos, os peixes precisam estar sempre imersos em gelo e em boas condições de higiene

quaresma aumenta a 
procura por peixes em 
até 40% no comércio local

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

Supermercados e peixarias passam a aumentar seus 
estoques de forma a garantir boas vendas no período

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net
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Na tarde da última 
sexta-feira, 08, as 
técnicas da Se-
cretaria Munici-

pal de Meio Ambiente reali-
zaram uma capacitação com 
os funcionários de diversas 
secretarias municipais. O 
encontro, que aconteceu na 
Prefeitura, teve como prin-
cipal proposta incentivar os 
participantes e orientar so-
bre a importância da coleta 
seletiva.

Durante a explanação 
da equipe foi explicado 
com detalhes a importân-
cia de se tomar atitudes 
que visem a preservação 
do meio ambiente, o con-
ceito de sustentabilidade 
e do consumo consciente, 
o conceito dos 5 R’s (redu-
zir, reutilizar, reciclar, re-
pensar, recusar).

A questão da poluição am-
biental e os impactos que 
podem ser gerados por ela, 
também entraram na pauta 
do dia. Foram apresentadas 
as maneiras da correta dis-
posição dos resíduos, os ga-
nhos ambientais e financei-
ros que podem ser gerados 
e quais as alternativas para 
reutilização e reciclagem dos 
materiais.

A ação com a equipe da 
SME faz parte de uma sé-
rie de atividades e pales-
tras que a Secretaria realiza 
no município. Empresas, es-
colas, entidades, clubes de 
serviços e associações inte-
ressados pelas capacitações 
podem fazer o agendamento 
pelo telefone: 3463-9014 ou 
e-mail: smafernandopolis@
gmail.com.//

PONTOS DE COLETA 
Cada tipo de lixo tem um 

local específico para ser des-
cartado:
l LIXO ELETRÔNICO: Se-

cretaria de Meio Ambien-
te e ACARF. 

l ÓLEO DE COZINHA USA-
DO: Secretaria de Meio 
Ambiente, Escolas Muni-
cipais e ACARF. 

l PILHAS E BATERIAS: Se-
cretaria de Meio Ambien-
te, Escolas Municipais, Fa-
culdades. 

l RESÍDUOS DE PODA (ga-
lhos, folhas e grama): Eco-
ponto de galhos. Av. Teo-
tônio Vilela, atrás da FEF. 
Funcionamento de Segun-
da à Sexta das 07h às 17h. 

l RESÍDUOS DA CONSTRU-
ÇÃO CIVIL: Ecocerto. Pro-
longamento da Marginal 
Luíz Brambati. Funciona-
mento de Segunda à Sex-
ta das 07h às 17h 

l MEDICAMENTOS: Uni-
dades Básicas de Saúde 
(UBS).

O LIXO QUE
SAI DE CASA 

O lixo de nossas casas po-
de ser reaproveitado e re-
ciclado. É matéria prima já 
disponível. Para tanto, bas-
ta que cada um tome cons-
ciência do impacto que o li-

A APADAF (Associação 
de Pais e Amigos dos De-
ficientes Auditivos de Fer-
nandópolis) vai promover 
na noite do próximo dia 16, 
o “Boteco da APADAF”. O 
objetivo do evento é arre-
cadar renda para a manu-
tenção dos projetos da en-
tidade.

Além de deliciosa co-
mida de boteco à vonta-
de, o evento vai ter três 
atrações musicais: Ricar-
do Greco, Zê Produções e 
Alan Mateus. “Convida-
mos a população de Fer-
nandópolis e região a par-
ticiparem desse evento e 
aproveitar de uma noite re-
pleta de diversão e solida-
riedade”, enfatiza a direto-
ria da APADAF.

A entidade que existe há 
mais de 20 anos, atua na 
assistência à população 
surda de Fernandópolis e 

região com vários projetos, 
de inclusão de deficientes 
auditivos no mercado de 
trabalho. Os eventos rea-
lizados pela APADAF são 
importantes na arrecada-
ção de renda para a manu-
tenção desses projetos.

O “Boteco da APADAF” 
será realizado no Rotary 
Club 22 de maio, a partir 
das 20h. Os ingressos in-
dividuais já estão à venda 
pelo valor de R$ 30 e po-
dem ser adquiridos na se-
de da entidade: Rua Ma-
noel Marques Rosa, 899 
– Centro, com voluntários 
e membros da diretoria.
 SERVIÇO
l BOTECO DA APADAF
- DATA: 16 de março
- HORÁRIO: 20h
- VALOR: R$ 30 (Open 

Food – comida de bote-
co/ bebidas à parte).

- LOCAL: Rotary Club 22 
de maio (Perto do Corpo 
de Bombeiros). 

COMO FAZER A 
COLETA SELETIVA

O sistema é simples e não tomará o seu
tempo. Use um recipiente para colocar o lixo seco
(materiais recicláveis) e outro para lixo úmido
(orgânicos e rejeitos). Tanto o lixo seco quanto o
úmido, serão recolhidos por caminhões específicos
em dias alternados.

A coleta acontece em dias estabelecidos.
Confira nos sites e telefones abaixo qual o dia da
coleta comum e seletiva no seu bairro:

www.fernandopolis.sp.gov.br
https://www.facebook.com/smafernandopolis/

(17) 3463 9014 – Secretaria Meio Ambiente
(17) 3442 1790 – Proposta Engenharia

O QUE ACONTECE
DEPOIS DA COLETA?

A população deve separar o lixo seco (papel,
papelão, jornal, plástico, vidros, latinhas, pet e
metais...) do lixo úmido (restos de alimentos, casca
de frutas, papel higiênico, fraldas descartáveis e
absorventes..). O lixo deve ser acomodado em
caixas (coleta seletiva) ou sacos (coleta seletiva e
comum) e deve ser deixado em frente à residência
ou na lixeira residencial nos dias e horários
previstos. O lixo não pode ser colocado em locais
públicos como ruas, praças, parques, áreas verdes,
de lazer e canteiros.

Os caminhões da coleta seletiva passarão
fazendo o recolhimento nas residências e comércio
em dias específicos. A coleta convencional (lixo
úmido) ocorre em dias e horários diferentes da
coleta seletiva.

O lixo reciclável é encaminhado à cooperativas
para triagem e reciclagem. O lixo úmido é levado
para o aterro sanitário.

SAIBA O QUE
NÃO É RECICLÁVEL

LIXO 
RECICLÁVEL

LIXO ORGÂNICO
E NÃO RECICLÁVEL

! Separe e entregue seus lixos recicláveis secos e
limpos nos pontos de coleta específicos mais
próximos ou aguarde a coleta dos caminhões no seu
bairro.

Conforme Legislação Municipal, o descarte do
lixo em locais inadequados pode gerar multa.

➢ LEI 1843 DE 26 DE OUTUBRO DE 1993: Código
Sanitário e de Posturas do Município;

➢ LEI 4656 DE 06 DE OUTUBRO DE 2017: Sistema
de Gerenciamento Integrado
de Resíduos Sólidos da Construção Civil quanto à
caracterização da triagem, acondicionamento,
transporte, beneficiamento, reciclagem e
destinação final adequada.

E O DESCARTE
INADEQUADO?

Cristais, espelhos, lâmpadas, cerâmicas,
porcelanas e refratários.

Fraldas descartáveis, adesivos e embalagens
com lâminas metalizadas, como bombons, biscoitos
e outros produtos alimentícios.

Papel higiênico, fotografia, papel carbono,
etiquetas adesivas, absorventes guardanapos e
lenços sujos.

Esponja de aço, grampos, clipes, latas de tintas
e embalagens de aerossóis.

LIXOS ESPECIAIS
VOCÊ SABIA?

ÓLEO USADO e MEDICAMENTOS VENCIDOS
não devem ser descartados na rede de esgoto, no
solo ou na coleta comum de lixo. Eles trazem
inúmeros danos devido à contaminação que podem
gerar.

O descarte adequado favorece a saúde
pública, evita acidentes com automedicação e danos
ao meio ambiente.

COLETA
SELETIVA

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMA)
(17) 3463-9014

smafernandopolis@gmail.com
Av. Litério Grecco, nº 300. Vila São Fernando. –

Ao lado da Escola Agrícola

O LIXO QUE
SAI DA MINHA CASA

O lixo de nossas casas pode ser
reaproveitado e reciclado. É matéria prima já
disponível. Para tanto, basta que cada um tome
consciência do impacto que o lixo causa ao meio
ambiente e à vida do planeta.

A disposição inadequada do lixo, além de
causar diversos problemas ambientais, de saúde
pública e desconforto social, também é passível
de multa.

Separar o lixo é uma alternativa
ambientalmente correta, que diminui o volume
dos materiais dispostos em aterros sanitários ou
lixões, prolongando sua vida útil.

Além dos benefícios ambientais, a coleta
seletiva gera renda e ocupação, pela catação e
comercialização dos materiais recicláveis.

Podemos classificar o LIXO RESIDENCIAL
em LIXO SECO (materiais recicláveis) e LIXO
ÚMIDO (orgânicos e rejeitos).

• O LIXO SECO é constituído por plástico, vidro,
papel e metal,

• O LIXO ÚMIDO é constituído por materiais
ORGÂNICOS como restos de alimentos não
temperados, pó de café e chá e casca de ovos.
O lixo orgânico, se devidamente separado,
pode ser utilizado para compostagem, servindo
de adubo na produção agrícola ou como
insumo para gerar energia. Os REJEITOS são a
parte não reciclável do lixo úmido, como papel
higiênico, fraldas, absorventes, guardanapos,
etiquetas adesivas, restos de alimentos
temperados, entre outros.

ENTENDA A
CLASSIFICAÇÃO

E OS OUTROS
TIPOS DE LIXO?

Cada tipo de lixo têm um local específico
para ser descartado. Você pode ligar na Secretaria
de Meio Ambiente ou acessar pelo Facebook para
se informar qual o local mais próximo de você.

PONTOS DE COLETA
• LIXO ELETRÔNICO: Secretaria de Meio

Ambiente e ACARF.

• ÓLEO DE COZINHA USADO: Secretaria de Meio
Ambiente, Escolas Municipais e ACARF.

• PILHAS E BATERIAS: Secretaria de Meio
Ambiente, Escolas Municipais, Faculdades.

• RESÍDUOS DE PODA (galhos, folhas e grama):
Ecoponto de galhos. Av. Teotônio Vilela, atrás
da FEF). Funcionamento de Segunda à Sexta
das 07:00 às 17:00h.

• RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: Ecocerto.
Prolongamento da Marginal Luíz Brambati.
Funcionamento de Segunda à Sexta das 07:00
às 17:00h.

• MEDICAMENTOS: Unidades Básicas de Saúde
(UBS).

INFORMAÇÕES
E DENÚNCIAS

TELEFONES ÚTEIS
ACARF (17) 3463-9014
PROPOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL (17) 3442 1790

xo causa ao meio ambiente 
e à vida do planeta. A dis-
posição inadequada do lixo, 
além de causar diversos pro-
blemas ambientais, de saúde 
pública e desconforto social, 
também é passível de multa. 
Separar o lixo é uma alterna-
tiva ambientalmente corre-
ta, que diminui o volume dos 
materiais dispostos em ater-
ros sanitários ou lixões, pro-
longando sua vida útil. Além 
dos benefícios ambientais, a 
coleta seletiva gera renda e 
ocupação, pela catação e co-
mercialização dos materiais 
recicláveis. 

Podemos classificar o LI-
XO RESIDENCIAL em LIXO 
SECO (materiais recicláveis) 
e LIXO ÚMIDO (orgânicos e 
rejeitos). 
l O LIXO SECO é constituí-

do por plástico, vidro, pa-
pel e metal, 

l O LIXO ÚMIDO é consti-
tuído por materiais ORGÂ-
NICOS como restos de ali-
mentos não temperados, 
pó de café e chá e casca 
de ovos. O lixo orgânico, 
se devidamente separa-
do, pode ser utilizado pa-
ra compostagem, servin-
do de adubo na produção 

agrícola ou como insumo 
para gerar energia. Os re-
jeitos são a parte não reci-
clável do lixo úmido, como 
papel higiênico, fraldas, 
absorventes, guardana-
pos, etiquetas adesivas, 
restos de alimentos tem-
perados, entre outros.

INFORMAÇÕES
 E DENÚNCIAS

Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente (SMA) (17) 
3463-9014 smafernandopo-
lis@gmail.com Av. Litério 
Grecco, nº 300. Vila São Fer-
nando. – Ao lado da Escola 
Agrícola.   

Secretaria de Meio Ambiente 
realiza capacitação com 
servidores municipais   
Conceito de sustentabilidade e do consumo consciente foram assuntos em pauta

Técnica Noelen ministrando para servidoras municipais

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

APADAF

à  NOITE DE FESTA

Vem aí o ‘Boteco
da APADAF’
Evento tem o objetivo de arrecadar verba 
para a manutenção de projetos da entidade

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2019
CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil/SP, no uso de suas atribuições 
legais, torna público que realizará PROCESSO SELETIVO destinado à concessão de estágio não-obrigatório 
aos estudantes que cursam ensino superior em PEDAGOGIA, nos termos da Lei Federal nº 11.788 de 25 de 
setembro de 2008, mediante as condições abaixo estabelecidas:

I. INSTRUÇÕES ESPECIAIS
1.1. O estagiário deverá estar em efetiva frequência em curso superior de pedagogia.
1.2. A área de atuação do estagiário, a quantidade de vagas, e os requisitos para ingresso estão disciplinados 

no quadro abaixo:

1.3. Os estagiários observarão a carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas sema-
nais, distribuídas a critério do seu superior imediato, observada a compatibilidade com as atividades 
escolares. O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagiário e a Prefeitura Municipal de 
Valentim Gentil.

1.4. O estagiário terá direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais.
1.5. O estagiário poderá ser remanejado entre as unidades e repartições municipais, desde que as atividades 

desempenhadas sejam pertinentes à sua área de formação.
1.6. A duração do estágio não poderá exceder a 2 (dois) anos.
1.7 É assegurado ao estagiário um período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, sempre que o estágio 

tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, a ser gozado, preferencialmente, durante suas férias escolares.
1.8 O estagiário será desligado do estágio nas seguintes hipóteses:
I. Automaticamente, ao término da vigência do estágio;
II. A qualquer tempo, no interesse e conveniência da Administração;
III. Por conclusão ou interrupção do curso na instituição de ensino;
IV. A pedido do estagiário;
V. Depois de decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada insuficiência 

no desempenho de suas atividades;
VI. Ante o descumprimento, pelo estagiário, de qualquer compromisso assumido na oportunidade da assi-

natura do Termo de Compromisso;
VII. Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de 5 (cinco) dias, consecutivos ou não, no 

período de um mês, ou por 30 (trinta) dias durante todo o período do estágio;
VIII. Por conduta incompatível à exigida pela Administração;
IX. Na hipótese da instituição de ensino frequentada pelo estagiário se negar em assinar o termo de está-

gio formalizado entre as partes envolvidas (estudante/prefeitura), por conta de regras restritivas oriundas da 
faculdade ou do respectivo conselho profissional relacionado ao curso, em relação ao semestre ou o ano de 
frequência do aluno.   

§ 1º. Entende-se como conclusão do curso a colação de grau.
§ 2º. Não pode ser concedido novo estágio ao estudante que tenha sido desligado por um dos motivos enu-

merados nos incisos VI, VII e VIII.
II. DAS INSCRIÇÕES E PROVA
2.1. As inscrições serão realizadas do dia 18/03/2019 a 22/03/2019, das 8 às 11h, e das 13 às 16h, na Secretaria 

Municipal de Educação e Cultura situada na Rua Cidadão João Novaes, nº 747, Centro.
2.2. A prova será realizada no dia 31/03/2019, das 9h00 às 10h30min, nas dependências da Secretaria Mu-

nicipal de Educação e Cultura situada na Rua Cidadão João Novaes nº 747, Centro.
2.3. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia da Cédula de Identidade e CPF; 
b) Comprovante de endereço;
c) Declaração escolar, ou outro documento que comprove que o estudante está regularmente matriculado e 

efetivamente cursando ensino superior em pedagogia.
2.4. O candidato deverá comparecer no dia e local designado para a realização da prova, com antecedência 

de 15 (quinze) minutos munido, OBRIGATORIAMENTE, de:
a) Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto;
b) Cédula de Identidade (RG) original.
2.5. O processo seletivo, de que trata este Edital, consistirá na aplicação de prova objetiva, de caráter clas-

sificatório, que terá duração de 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.
2.6. As provas serão iguais para todos os candidatos, independentemente da área de atuação, que serão assim 

distribuídas:

III. DO GABARITO
3.1. O gabarito será divulgado após as 15h do dia da aplicação da prova, e o candidato poderá consultá-lo no 

site www.valentimgentil.sp.gov.br e no Quadro de Avisos do Paço Municipal de Valentim Gentil, bem como 
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

IV. DA NOTA FINAL E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
4.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver soma igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos.
4.2. A nota da Prova Teórica será obtida através do somatório das pontuações obtidas em cada disciplina 

da prova; a pontuação referente a cada disciplina será obtida pela multiplicação da quantidade de respostas 
corretas pelo peso respectivo da disciplina, deste Edital.

4.3. No caso de empate na nota final, será processado o desempate, tendo preferência, sucessivamente, os 
candidatos:

a) com maior nota em português;
b) com maior idade.
V. DA CLASSSIFICAÇÃO PROVISÓRIA
5.1. Decorrido o prazo para eventual recurso contra o gabarito, será divulgada a classificação provisória dos 

candidatos aprovados, no Quadro de Avisos do Paço Municipal de Valentim Gentil e da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, bem como no site www.valentimgentil.sp.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do 
Município: https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil.

VI. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. Caberá recurso administrativo do gabarito e da classificação provisória dos candidatos aprovados, dentro 

de 2 (dois) dias úteis, a iniciar no dia seguinte das datas das respectivas divulgações no Quadro de Avisos do 
Paço Municipal de Valentim Gentil e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, bem como no site www.
valentimgentil.sp.gov.br.

6.2. O recurso administrativo deverá seguir, preferencialmente, o modelo constante no Anexo I deste Edital 
e ser protocolizado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Valentim Gentil.

6.3. Devem constar do recurso: o nome do candidato, número do processo seletivo, número do RG e CPF, 
número de inscrição, endereço completo, a fundamentação ou o embasamento com as devidas razões do re-
curso, data e assinatura.

6.4. Serão indeferidos os recursos interpostos fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como 
aqueles que não apresentarem fundamentação e embasamento.

6.5. No caso de provimento de recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente, 
alterar a nota e a classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior ou 
ainda propiciar a classificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a habilitação.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS
7.1. A Comissão do Processo Seletivo nº. 02/2019, nomeada pela Portaria nº. 4.051, de 26 de fevereiro de 

2019, tem por atribuição a elaboração do edital e das provas, bem como a aplicação e correção das mesmas, e 
ainda o julgamento de eventuais recursos interpostos nos prazos regulares.   

7.2. Compete ao Prefeito Municipal a homologação do resultado do Processo Seletivo.
7.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo Seletivo, “ad referendum” 

do Chefe do Poder Executivo.
7.4. A validade do presente processo seletivo será de 02 (dois) anos, a contar da sua homologação, podendo 

ser prorrogado, a critério da Municipalidade, uma única vez, por igual período.  
7.5. A aprovação no processo seletivo assegurará apenas a expectativa de direito ao preenchimento de vaga 

de estágio.
7.6. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) serão convocados para iniciar o Estágio, de acordo com a neces-

sidade da Administração Pública Municipal.
7.7. A seu juízo e conveniência, a Municipalidade poderá ampliar o número de vagas de estágio.
7.8. Será firmado um TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO entre a Prefeitura (concedente) e o 

estudante.
7.9. Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, o edital será 

afixado no quadro de aviso do Paço Municipal e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; no site www.
valentimgentil.sp.gov.br e no Diário Oficial Eletrônico do Município: https://imprensaoficialmunicipal.com.
br/valentim_gentil, bem como na Página Oficial da Prefeitura no Facebook.

Valentim Gentil, 08 de março de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal

ANEXO I – MODELO DE RECURSO
À Comissão do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2019, da Prefeitura do Município de Valentim Gentil. 
Nome: 
Número do RG: 
Número do CPF: 
e-mail: 
Tel. 
Processo Seletivo Simplificado nº. 02/2019
Curso de Nível Superior: (    ) Pedagogia.
Número da Inscrição:
Endereço completo: 
Fundamentação/Embasamento:
Data: 
Assinatura: 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Língua Portuguesa e Interpretação de Textos:
Leitura e interpretação de textos literários e não literários. Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 

Noções de fonética, morfologia, semântica e sintaxe. Encontro Consonantal. Dígrafo. Divisão silábica. Sílaba 
tônica. Ortografia. Regras de Pontuação. Ditongos. Hiatos. Classes dos vocábulos. Substantivo. Adjetivo. Artigo. 
Pronome. Numeral. Verbo. Tempos, modos e conjugações verbais. Advérbio. Preposição. Termos essenciais 
da oração. Sujeito. Objeto Direto e indireto. Predicado. Predicativo. Verbo de ligação. Aposto. Vocativo. 
Orações dependentes e independentes. Classificação das Orações. Interjeição. Regras de Acentuação. Crase. 
Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Concordância verbal e nominal. Regência 
verbal e nominal. Colocação pronominal.

Bibliografia referencial:Novíssima Gramática da Língua Portuguesa (Domingos Paschoal Cegalla – Com-
panhia Editora Nacional, 48ª edição, 2009). Dicionário Houaiss de sinônimos e Antônimos (PubliFolha, 3ª 
ed. - 2011). Dicionário Online Michaelis (http://michaelis.uol.com.br)

Conhecimentos Gerais e Atualidades:
Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio 

Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e 
eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional.

Bibliografia referencial e sites para estudo do conteúdo: Revistas de atualidades (Veja, Isto é, Época, etc.); 
www.folhaonline.com.br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, outros sites de notícias e atualidades.

Conhecimento Específico:
Questões relacionadas à Lei Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes.
Uma publicação: Terça-feira, dia 12 de Março de 2019.
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EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº. 02/2019 

 
 
 

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA 
 
 
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil/SP, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que realizará PROCESSO SELETIVO 
destinado à concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes que cursam ensino 
superior em PEDAGOGIA, nos termos da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 
2008, mediante as condições abaixo estabelecidas: 
 
 
I. INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 
1.1. O estagiário deverá estar em efetiva frequência em curso superior de pedagogia. 
 
1.2. A área de atuação do estagiário, a quantidade de vagas, e os requisitos para 
ingresso estão disciplinados no quadro abaixo: 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

BOLSA 
AUXÍLIO REQUISITOS 

Secretaria Municipal de 
Educação: Unidades 
Escolares, Creche e 
Berçário. 

10 + 
Cadastro 

de reserva 

6h diárias / 
30h 
semanais 

 
R$ 998,00 

Frequência em Curso 
Superior de Pedagogia. 

 
1.3. Os estagiários observarão a carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais, distribuídas a critério do seu superior imediato, observada a 
compatibilidade com as atividades escolares. O estágio não gerará vínculo 
empregatício entre o estagiário e a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil. 
 
1.4. O estagiário terá direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 998,00 (novecentos e 
noventa e oito reais) mensais. 
 
1.5. O estagiário poderá ser remanejado entre as unidades e repartições municipais, 
desde que as atividades desempenhadas sejam pertinentes à sua área de formação. 
 
1.6. A duração do estágio não poderá exceder a 2 (dois) anos. 
 
1.7 É assegurado ao estagiário um período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, 
sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, a ser gozado, 
preferencialmente, durante suas férias escolares. 
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CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA 
 
 
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil/SP, no 
uso de suas atribuições legais, torna público que realizará PROCESSO SELETIVO 
destinado à concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes que cursam ensino 
superior em PEDAGOGIA, nos termos da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 
2008, mediante as condições abaixo estabelecidas: 
 
 
I. INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 
1.1. O estagiário deverá estar em efetiva frequência em curso superior de pedagogia. 
 
1.2. A área de atuação do estagiário, a quantidade de vagas, e os requisitos para 
ingresso estão disciplinados no quadro abaixo: 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO 
TOTAL 

DE 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

BOLSA 
AUXÍLIO REQUISITOS 

Secretaria Municipal de 
Educação: Unidades 
Escolares, Creche e 
Berçário. 

10 + 
Cadastro 

de reserva 

6h diárias / 
30h 
semanais 

 
R$ 998,00 

Frequência em Curso 
Superior de Pedagogia. 

 
1.3. Os estagiários observarão a carga horária de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) 
horas semanais, distribuídas a critério do seu superior imediato, observada a 
compatibilidade com as atividades escolares. O estágio não gerará vínculo 
empregatício entre o estagiário e a Prefeitura Municipal de Valentim Gentil. 
 
1.4. O estagiário terá direito a bolsa-auxílio no valor de R$ 998,00 (novecentos e 
noventa e oito reais) mensais. 
 
1.5. O estagiário poderá ser remanejado entre as unidades e repartições municipais, 
desde que as atividades desempenhadas sejam pertinentes à sua área de formação. 
 
1.6. A duração do estágio não poderá exceder a 2 (dois) anos. 
 
1.7 É assegurado ao estagiário um período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, 
sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, a ser gozado, 
preferencialmente, durante suas férias escolares. 
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a) Caneta de tinta azul ou preta, lápis preto; 
b) Cédula de Identidade (RG) original. 
 
2.5. O processo seletivo, de que trata este Edital, consistirá na aplicação de prova 
objetiva, de caráter classificatório, que terá duração de 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos. 
 
2.6. As provas serão iguais para todos os candidatos, independentemente da área de 
atuação, que serão assim distribuídas: 
 

Disciplinas Nº de Questões Peso Pontos 
por 

disciplina 

Total 

Língua Portuguesa e Interpretação 

de Textos 

Conhecimentos Gerais 

Conhecimento Específico (estágio 

de estudantes) 

10 

 

08 

02 

5,00 

 

5,00 

5,00 

50,00 

 

40,00 

10,00 

100 

 
III. DO GABARITO 
 
3.1. O gabarito será divulgado após as 15h do dia da aplicação da prova, e o candidato 
poderá consultá-lo no site www.valentimgentil.sp.gov.br e no Quadro de Avisos do 
Paço Municipal de Valentim Gentil, bem como da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura. 
 
IV. DA NOTA FINAL E DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
 
4.1. Será considerado aprovado o candidato que obtiver soma igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 
4.2. A nota da Prova Teórica será obtida através do somatório das pontuações obtidas 
em cada disciplina da prova; a pontuação referente a cada disciplina será obtida pela 
multiplicação da quantidade de respostas corretas pelo peso respectivo da disciplina, 
deste Edital. 
 
4.3. No caso de empate na nota final, será processado o desempate, tendo preferência, 
sucessivamente, os candidatos: 
 
a) com maior nota em português; 
 
b) com maior idade. 
 
 

A equipe femini-
na de vôlei de 
Fer nandópo -
lis estreou bem 

no Torneio Aberto de Vôlei 
Sesc 2019, vencendo o time 
de Lins por 2 X 0, com par-
ciais de 25 X 17  e  25 X 23. 
O campeonato, que teve iní-
cio no último domingo, 10, 

segue até o mês de junho, 
categoria livre, e serve de 
preparo para os Jogos Re-
gionais.

A competição conta com 
13 equipes na categoria fe-
minina, divididas em três 
grupos, classificando os 
dois primeiros colocados de 
cada grupo e mais os dois 
melhores terceiros coloca-
dos para as quartas de final.

As meninas de Fernan-
dópolis disputam no gru-
po C, que também tem a 
participação da Medicina 
Rio Preto, Lins e Mamutes 
de Rio Preto. Para o téc-
nico Fábio Cavariani, es-
trear com vitória mostra o 
bom preparo e dedicação 
de toda equipe. “Come-
çamos bem, time focado 
e com muita garra, esta-

mos no caminho certo”, 
comentou.

Representando a Secreta-
ria Municipal de Esportes, 
a equipe de Fernandópolis 
volta a jogar no próximo dia 
24, às 09h45, contra a Medi-
cina de Rio Preto. Todos os 
jogos serão realizados no 
Sesc, em Rio Preto.

MAIS VITÓRIAS
Na última sexta-feira, 08, 

Em pé, da esquerda para direita, Lorena, Nicole, Jéssica, Daniele, Bruna, 
Denise e Fábio. Agachadas Nayara, Paula, Isabela, Maiara, Joice e Aila

à  MENINAS DE FERNANDÓPOLIS

Vôlei feminino estreia 
com vitória no Torneio SESC 

o time também saiu vitorio-
so das quadras ao vencer as 
jogadoras de Jales por 3x0 

sets em um amistoso reali-
zado no Ginásio de Espor-
tes ‘Beira Rio’. 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  FUTEBOL AMADOR

No domingo, 10, o 
estádio Antônio 
Sérgio Buosi, lo-
calizado no bairro 

Brasilândia, em Fernandópo-
lis, foi palco da grande deci-
são da 33ª Copa Brasilândia.

A tarde começou com a fi-
nal da 3ª Copinha Brasilân-
dia categoria sub-10, e quem 
levou a melhor foi o time da 
escolinha Craques do Futuro 
de Fernandópolis, comanda-
da pelo treinador Adilson Ca-
valo, que venceu a equipe de 
Pontalinda comandada pelo 
treinador Jonatham Rodolfo, 
nas penalidades pelo placar 
de 4 a 3, após empate de 1 a 
1 no tempo normal.

Após a decisão e premia-
ção da garotada, foi dado o 
ponta pé inicial na decisão 
mais esperada da região, a 
decisão da Libertadores do 
futebol amador, na qual de 
um lado estava a equipe da 
casa, o Brasilândia E.C. em 
parceria com o Jd. Sônia, de 
Rio Preto, e do outro a equipe 
do Pereira Esporte Clube, de 
São João de Iracema.

O JOGO
A partida começou trunca-

da, com muitas faltas e pou-
co tempo de bola rolando, e 
só nos acréscimos da primei-
ra etapa foi que a bola balan-
çou as redes. Genivaldo, ata-
cante do P.E.C., recebeu linda 
enfiada de bola, dominou ti-
rou do goleiro Stive e anotou 
o primeiro tento da partida, 
finalizando assim o primei-
ro tempo.

Na segunda etapa a equi-
pe do Brasilândia se lançou 
ao ataque e conseguiu logo 
aos cinco minutos anotar o 
gol de empate com Bismar-
ck que chutou no cantinho do 
gol do goleiro Douglas, após 
aproveitar rebote em cruza-
mento na área.

Em seguida a equipe da 
casa se manteve no ataque 
e conseguiu anotar a vira-
da aos 9 minutos com o ata-
cante Daniel, que aproveitou 
cruzamento da esquerda e só 
desviou na saída do goleiro.

A equipe de São João de 
Iracema tentou até o final 
da partida buscar o empa-
te, se lançou ao ataque, mas 
não soube aproveitar as pou-
cas oportunidades criadas, 
e para piorar viu o Brasilân-
dia matar o jogo nos acrésci-
mos da partida com Daniel 

Brasilândia/Jardim Sônia conquista a Copa Brasilândia 

Elenco durante a comemoração do título  

Brasilândia/Jardim Sônia é campeão da Copa Brasilândia de Futebol Amador

novamente, após falha do jo-
gador do P.E.C., que recuou 
mal a bola sobrando limpa 
para o atacante do Brasilân-
dia, que apenas teve o traba-
lho de dominar e escolher o 
canto para marcar e decretar 
o título da equipe do B.E.C./
JD. SÔNIA.

Após a partida a comemo-

ração rolou solta entre todos 
os jogadores, comissão técni-
ca e torcida, que lotou o cam-
po da Brasilândia em uma fi-
nal, que terminou com show 
da dupla sertaneja Mercury 
& Camargo, a equipe cam-
peã levou para casa R$ 10 
Mil, já os vice-campeões fa-
turaram R$ 3 Mil.

FICHA TéCNICA:
l Resultado Final: Brasi-

lândia E.C./Jd. Sônia 3 x 1 
P.E.C./São João de Iracema

l Gols: Bismarck (1), Daniel 
(2) para o Brasilândia e Ge-
nivaldo (1) para o P.E.C.

l Campeão: Brasilândia Es-
porte Clube/Jd. Sônia

l Vice-Campeão: Pereira Es-

Escolinha Craques do Futuro, de Fernandópolis, campeã da 3ª Copinha Brasilândia - categoria sub-10

Melhor jogador da final: Daniel, 
atacante do Brasilândia

Lucas Duni, atacante do Brasilândia, 
foi o artilheiro da competição

Pereira Esporte Clube, de São João de Iracema, foi vice-campeão

porte Clube/São João de 
Iracema

l Artilheiro: Lucas Duni 
(Brasilândia) com 5 gols

l Goleiro Menos Vazado: 

Douglas (P.E.C.) sofreu 
apenas 4 gols

l Melhor Jogador da Final: 
Daniel atacante do Brasi-
lândia

Goleiro Menos Vazado:
Douglas (P.E.C.) 

 WALDINEY MATOS 

contato@oextra.net
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Labirinto

Caça Palavras

humor

Resumo de Novelas

ESPELHO DA VIDA 
Terça-feira, 18h00

Pat se revolta contra Lenita. Gustavo 
protege Maristela de Eugênio. Alain 
descobre que Letícia virá ao Brasil. 
Hildegard expulsa Hakima e Augus-
to de sua casa. Dora comenta com 
Graça sobre a gravidez de Cris/Julia. 
Gentil exige que Lenita peça perdão 
a Marcelo e encontre Pat. Tavares ar-
ma com Michele para que Neusa de-
sista da viagem para Nova York. Do-
ra revela a Gustavo sobre o bebê de 
Cris/Julia e Danilo.

VERÃO 90 
Terça-feira, 19h15

Mercedes avisa a Quinzão e Quinzinho 
que nunca perdoará Gisela por ter fica-
do com Herculano. Tânia conta a Mar-
ta que Herculano sofreu um golpe do 
sócio, e Gisela foi deserdada. Jerôni-
mo procura Álamo para pedir um favor. 
Madá elogia a mudança de comporta-
mento de Gisela. João se entristece ao 
ver a foto de Manu com Jerônimo na ca-
pa de uma revista. Álamo demite Jani-
ce e Dirce. Jerônimo avisa a Manu que 
lhe conseguiu uma vaga como vende-
dora para trabalhar na Top Wave. Ma-
dá contrata Dirce como secretária. Lua-
na Lira contrata o bufê de Janaína para 
sua festa de aniversário. Diego avisa a 
Janaína que saiu a condicional de João. 

A TERRA PROMETIDA
Terça-feira, 20h50

Orias tenta saber o que está afligindo 
Milah, mas ela esconde a mancha na 
pele. Adonizedeque conversa com os 
outros reis. Os monarcas Pirã e Debir se 
mostram preocupados. Zaqueu volta a 
treinar com os outros guerreiros. Tobias 
fica irritado. Maquir se distrai ao pres-
tar atenção em Rune e Livana. Aruna 
tem dificuldades em preparar um bom 
almoço para Josué. O rei Zareg diz acei-
tar a proposta da aliança com Adonize-
deque. Josué e Aruna seguem em dire-
ção à tenda de Calebe.  Samara e Tobias 
lamentam a falta de seus grandes amo-
res. Maquir tenta disfarçar a preocupa-
ção com o relacionamento de Rune e Li-
vana. Ele desabafa com Haniel e diz ter 
algo mal resolvida com uma moça.

O SéTIMO GUARDIÃO
Terça-feira, 21h00

Laura mente para o pai sobre o que 
lhe aconteceu. Valentina confessa a 
Marcos Paulo que tentou tirar a vida 
de Laura. Nicolau leva Afrodite e Be-
beto até Greenville. Mirtes ofende 
Milu e Jurandir. Luz e Sóstenes não 
encontram o buraco que leva até a 
fonte. Adamastor mostra para Stella 
o site que fez para Luciana. Nicolau 
questiona Bebeto sobre o resultado 
do teste de dança. Jurandir decide 
deixar Serro Azul, e Elisa se deses-
pera. Laura procura Valentina.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Poliana e Nanci vão até à casa de Bran-
ca para ver como ela está. Roger con-
ta a Luigi o que houve no emprego. 
Nanci mima Branca por conta do aci-
dente. Roger vai à casa de Marcelo 
buscar Guilherme e o encontra com 
Raquel, obrigando o filho a voltar pa-
ra casa. Em casa, Roger e Guilherme 
brigam e Verônica se desespera. Po-
liana vai à casa de Luigi e Yasmin en-
contra os dois para que eles façam a 
maquete da aula de ciências.Mirela 
descobre sobre o acidente de Branca 
e sai correndo da casa de Luca. Luigi 
conta para Poliana que João está mo-
rando no clubinho (sótão). João, jun-
to com o clubinho MaGaBeLo, joga o 
jogo de tabuleiro misterioso. 

MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Tito se recusa a se apresentar em 
seu show. Márcio convida Pérola 
para acompanhá-lo em seu estágio 
com um chef de cozinha. Kavaco la-
menta por não conseguir realizar o 
desejo de Amanda de ter um filho. 
Garoto ajuda Tito, que consegue se 
apresentar no palco ao lado de Ni-
na. Gabriela procura Rafael para fa-
lar sobre o projeto de aulas na ONG, 
mas os dois se desentendem. Ni-
na anuncia a Tito que os dois fo-
ram convidados para uma turnê na 
Europa. Marcelo afirma a Gabrie-
la que conseguirá realizar o proje-
to da dupla.
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celebridadessocial

Ambos disseram que o amor se 
transforma e a amizade fica. Luana 
Piovani e Pedro Scooby anunciaram 
a separação no último sábado, mas 
passaram o domingo juntos. O sur-
fista já retornou a Portugal depois 
de passar o carnaval no Rio.

Pedro e Piovani fizeram vários ví-
deos mostrando o dia que passa-
ram junto com os filhos, Dom, Bem 
e Liz. No stories de ambos, o ex-
-casal aparece brincando com as 
crianças. Luana joga futebol, Scoo-
by canta e brinca de roda. Tanto a 
atriz quanto o ex-marido coloca-
ram corações nas postagens que 
mostram cada um.

LUANA FAZ DECLARAÇÃO
Na manhã deste domingo, 10, Lu-

ana voltou a falar sobre a separação 
em seu perfil no Instagram. “Casa-

Fernanda Souza pouco apro-
veitou a última noite de car-
naval. Durante o Desfile das 
Campeãs no Rio de Janeiro, 

a atriz passou mal, teve bastante en-
joo e pouco interagiu com fãs como é 
de costume. O que levantou rumores 
de uma gravidez. “Achamos que ela 
nem vinha porque tem enjoado muito 
com essa gravidez”, contou uma fun-
cionária do espaço ao ver Fernanda 
saindo do camarote de cabeça baixa, 
mãos dadas com o marido Thiagui-
nho e escoltada por dois seguranças 
logo após a passagem da Mangueira 
pela Avenida.

Fernanda acompanhou o marido 
Thiaguinho num show que ele fez 
num dos Camarotes do Sambódro-
mo. De abadá e short preto, a atriz 
posou para fotos sempre em segun-
do plano. Fernanda mal comeu e be-
beu água a noite toda, dentro de um 
cercadinho vip no último andar do 
espaço.

No domingo, ela e Thiaguinho fi-
zeram uma festa em comemoração 
ao aniversário dele, que completa 
36 anos nesta segunda-feira, 11. Te-
ve roda de samba, moda de viola e 
amigos mais íntimos, como Rodriu-
guinho ex-Travessos e o ator Rafa-
el Zulu. Fernanda estava com uma 
camisa bem larga e um short. No 
camarote, o comentário de muitos 
convidados era de que a atriz está 
mais cheinha.

Thiaguinho também anunciou 
sua temporada de férias. Ele já ti-
nha diminuido a agenda de shows 
para 2019 e Fernanda também já ti-
nha pisado no freio justamente para 
tentar engravidar. Procurada, a as-
sessoria de Fernanda Souza e Thia-
guinho não se pronunciou sobre a 
gravidez.

Fernanda Souza enjoa, aparece 
mais cheinha na Sapucaí e 
levanta rumores de gravidez

Fernanda acompanhou o marido 
Thiaguinho num show que ele fez 

num dos Camarotes 
do Sambódromo.

Esta é a segunda vez que Luana 
e Pedro se separam. A primeira 
aconteceu em 2016 e os dois 
reataram três meses depois

Luana Piovani e Pedro Scooby 
passam domingo juntos 
após anúncio de separação

mento é pros fortes, disse e reafir-
mo mas nem sempre se é, se está ou 
se consegue ser forte. Eu não con-
segui. Pedro e eu estamos em sin-
tonias distintas e pra mantermos a 
harmonia que sempre tivemos em 
casa, resolvemos separar as “vonta-
des”. Porém, ele sempre estará co-
migo, terá seu lugar na nossa casa 
e será a outra parte da minha po-
tência. Quero vê-lo brilhar, crescer 
e dividir comigo a difícil e mágica 
missão de educar nossos pintinhos. 
A vitoria dele, SEMPRE será a mi-
nha. Não me sinto fracassada, sin-
to me lúcida e inteligente. Sei que 
doi ver um casal se desfazer, meu 
coração sempre sangrou a cada se-
paração assistida mas triste é ter as 
memórias que tenho da separação 
dos meus pais. Jamais! Somos ami-
gos, parceiros e sempre estaremos 
juntos seja em Portugal, na Califa 
ou no Brasil. Estamos bem! Tristes 
mas juntos nessa passagem. Tudo 
passa!”.

Parabéns e muitas 
felicidades para

Danilo Parisi

Lu Cristina recebe 
muitas homenagens 
da família e amigos.

Mariana Matos recebe 
muitos mimos pela 
passagem de seu 

aniversário.

Naiara 
Rissato 
recebe o 
carinho 
especial 
de toda 
galera.

Muita festa e
 alegria para

Rafaela Gusson.

Vera Lucia 
comemora 
mais 
um ano 
de vida 
ao lado 
da filha 
Priscilla 


