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de Brasitânia
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recapeamento  
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uma e entra 
de vez no G8
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Após 3 rodadas, 
Rio Preto vence 
e está na zona de 
classificação
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 12/03/19

 32°

 21°

15mm 
80%


chuva

 92% 
60%

NE 
11km/h


vento

 06:22h 
18:39h

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

QUA - 13/03/19

 32°

 21°

10mm 
90%


chuva

 94% 
66%

NNW 
10km/h


vento

 06:22h 
18:38h

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

QUI - 14/03/19

 33°

 22°

10mm 
90%


chuva

 94% 
58%

WNW 
9km/h


vento

 06:22h 
18:37h

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

SEX - 15/03/19

 32°

 21°

10mm 
80%


chuva

 88% 
55%

W 
4km/h


vento

 06:23h 
18:36h

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

SÁB - 16/03/19

 33°

 22°

10mm 
75%


chuva

 93% 
61%

E 
7km/h


vento

 06:23h 
18:35h

Sol e aumento de nuvens de manhã. 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

Esse turu, turu, turu... Os fãs já estão 
na contagem regressiva da turnê que 
vai reunir os irmãos Sandy e Junior 
no palco novamente. Enquanto não 
acontece a coletiva de imprensa, na 
próxima quarta-feira, em São Paulo, 
novas informações sobre o show têm 
deixado os fãs da dupla em polvorosa. 
O cartaz oficial da turnê, batizada de 
“Nossa história”, acabou vazando na 
internet pelo próprio designer respon-
sável pelo projeto. Página A7

Sandy & Junior: 
Turnê vai passar 
por 10 capitais, 
virar DVD e já tem 
cartaz oficial

Morando em uma mansão de R$ 15 
milhões, a participante da 11ª edição 
do “BBB” Adriana Sant‘Anna encon-
trou um jeito de lucrar: ela está co-
brando R$ 597 pelo ingresso para sua 
palestra de empreendedorismo. Com 4 
milhões de seguidores no Instagram, a 
blogueira fitness agora é coach. Mas a 
mulher de Rodrigão é boazinha, já que 
é possível parcelar o valor do bilhe-
te para ouvir seus conselhos em 12x. 
Página A7

social
Os melho-
res cliques 
com os des-
taques e m 
eventos e co-
memorações 
de Fernandó-
polis e região 
estão na co-
luna Social 

do jornal  ‘O Extra’. Na foto, destaque 
para o aniversariante Mateus Hono-
rio. Página A8
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Ex-BBB Adriana 
Santa’anna 
cobra R$ 597 
em ingressos 
para palestra

Polícia investiga se sinalização em cratera
aberta pela Prefeitura era adequada

Motociclista morre
ao cair em buraco.
De quem é a culpa?

A Polícia Civil investiga as 
circunstâncias da morte 
do frentista/garçom Ata-
íde Bernardino Ribeiro, 

55 anos, vítima de um acidente de 
trânsito ocorrido na manhã de ontem, 
12, por volta das 6h. Ataíde caiu com 

uma moto Honda Titan em uma cra-
tera feita para uma obra da Prefeitu-
ra na Rua Norberto José Martins, no 
Jardim Residencial Liana, zona oes-
te de Fernandópolis. Informações do 
boletim de ocorrência dão conta de 
que Ataíde estava indo trabalhar em 

um posto de combustíveis, quando 
não teria visto a obra e caiu. O ho-
mem foi socorrido e levado pelo SA-
MU (Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgência) para Santa Casa de Fer-
nandópolis, mas não resistiu aos fe-
rimentos. Página A3

à  ENTRE CARRO E MOTO 

Acidente de trânsito na zona norte do 
município deixa duas pessoas feridas

à  OPORTUNIDADE

Prefeitura 
abrirá vagas 
para estágios 
remunerados 
na área de 
pedagogia 

Duas pessoas ficaram feridas após 
uma colisão entre uma moto e um 
automóvel, na manhã desta terça-
-feira, 12, próximo ao Posto Brasil, 
zona norte de Fernandópolis, mais 
precisamente no cruzamento entre 
a Avenida Brasil e a Travessa Barbo-
sa. Página A3

A Prefeitura de Valentim Gentil, 
por meio da secretaria municipal de 
educação e cultura, publicou nesta 
terça-feira, 12, no diário oficial ele-
trônico do município, o edital que 
trata sobre a abertura de 10 vagas 
para estágios na área de pedagogia. 
As inscrições serão feitas de 18 a 22 
de março, das 8h às 11h e das 13h 
às 16h. O processo seletivo será apli-
cado no dia 31 de março, das 9h às 
10h30. Página A2

O prefeito de Guarani d’Oeste, 
Nilson Timporim, fez a aquisição 
de mais um veículo 0 km que se-
rá destinado para a área da saú-
de do município no transporte 
de Usuários do Sistema Único 
de Saúde em tratamento fora do 
domicílio. Foi conquistada uma 
Renault Master com capacida-
de para 16 passageiros por meio 
de um convênio firmado entre a 
Prefeitura e o Governo Estadu-
al através de uma emenda par-
lamentar do Deputado Zico Pra-
do. Página A5

Prefeito 
conquista 
veículo para 
transporte 
de pacientes 

à  ATRAVÉS DE EMENDA

Comércio 
eletrônico 
deve faturar 
R$ 258 mi

O comércio eletrônico deve faturar 
R$ 258 milhões no Dia do Consumidor, 
que será comemorado nesta quarta-fei-
ra, 13 de março. O valor representará 
alta de 18% na comparação com o mes-
mo período do ano passado. Página A2
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à  DIA DO CONSUMIDOR

A economia do Brasil 
não está conseguin-
do desenvolver a ne-
cessária reação para 

voltar ao crescimento, pois a in-
dústria se debilitou e isso trouxe 
graves consequências nos em-
pregos, no desenvolvimento téc-
nico, no preparo da mão de obra e 
das novas gerações. Quando um 
país passa a depender cada vez 
mais de importações, uma parce-
la da riqueza não recircula mais 
internamente, vai para o exterior. 
Com a perda na renda, fica difí-
cil desenvolver atividades que 
cubram os custos e gerem lucros.

As guerras cambiais provo-
cam grande confusão na econo-
mia. O desajuste cambial impli-
ca que um país exportador possa 
reduzir o preço em dólares desva-
lorizando a sua moeda, o que vai 
afetar muitas indústrias de ou-
tros países devido ao custo inter-
no de produção superar o de im-
portação. 

É através da efetiva respon-
sabilidade dos gestores públi-
cos nas prioridades, nas con-
tas, gastos, situação financeira 
que tem início a educação geral. 
É pelo exemplo de seriedade e 
dedicação na busca de um futu-
ro melhor que se combate a des-
crença. A educação é problema 
de todos, a começar pelos pais 
na responsabilidade de gerar fi-
lhos. Estamos decaindo, a cada 
ano, devido ao deficiente prepa-
ro das novas gerações que não 
recebem estímulos para ser res-
ponsáveis e para se esforçar, vi-
sando melhor futuro próprio e o 
do país, achando que outros têm 
a obrigação de lhes dar respaldo 
e divertimentos.

Sem familiaridade com os livros 
desde a infância, será difícil for-
mar uma geração de leitores, mas 
o resultado também dependerá 
do conteúdo que é lido. Os jovens 
têm de ser preparados para se in-
tegrarem nos projetos que abra-
çarem, isto é, estar com o querer 
pessoal envolvido com o objeti-
vo, o que nos diferencia do robô. 

Provavelmente o cérebro de 
Einstein trabalhasse com algu-
ma harmonia com o cerebelo, que 
faz a ponte com o mundo invisí-
vel fora da categoria tempo-es-
paço; por isso, o grande apreço 
do cientista pelo estudo da na-
tureza, pois é nela que compro-
vamos o funcionamento das leis 
que atuam no Universo, sempre 
impulsionando o desenvolvimen-
to enquanto não sejam despre-
zadas pelos humanos que geral-
mente tendem a querer dominar 
a natureza em vez de compreen-
dê-la e se adaptar a ela.

O ser humano necessita do 
aprendizado na Terra; é envolvi-
do pela alma e se liga ao corpo 
com cérebro circunscrito ao tem-
po-espaço, e o cerebelo, que faz 
a ponte com a intuição, mas não 
pode permitir que o cérebro do-
mine unilateralmente. A maté-
ria de que é feito o corpo terreno 
é perecível, mas o ser humano é 
muito mais do que isso, e não po-
deria ter se deixado subjugar pe-
lo materialismo.

Qual o significado da vida? Se-
ria tolice supor que não haja sig-
nificado após toda evolução por 
que passou o planeta e as espé-
cies, para surgir o homem com 
capacidade de raciocinar e tomar 
decisões, embora ficando atrela-
do às consequências. 

O significado 
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O comércio eletrônico de-
ve faturar R$ 258 mi-
lhões no Dia do Con-
sumidor, que será 

comemorado nesta quarta-feira, 13 
de março. O valor representará alta 
de 18% na comparação com o mes-
mo período do ano passado. O le-
vantamento é da Ebit/Nielsen, que 
explica que a alta deve ser puxa-
da pelas promoções. O número de 
pedidos deve subir de 521.322 mil 
para 536.382 mil, alta de 2,9%, en-
quanto o tíquete médio deve cres-
cer 14,5%, de R$ 420 para R$ 481. 
A data de descontos foi criada em 
2014 e chega a sua sexta edição 
consecutiva.

“O objetivo do Dia do Consumi-
dor é aquecer as vendas em um 
dos meses de menor faturamento 
do ano, impulsionando o desem-
penho do setor no primeiro trimes-

tre, que historicamente é o menos 
importante para o e-commerce”, 
explica Ana Szasz, head da Ebit/
Nielsen.

Segundo a Ebit/Nielsen, graças 
às promoções, o e-commerce ven-
de, em média, duas vezes mais 
na data, na comparação com uma 
quarta-feira comum. Em termos de 
faturamento médio diário, o Dia do 
Consumidor Brasil só perde para a 
Black Friday, principal período pa-
ra o comércio eletrônico.

“É uma época que está crescen-
do e se consolidando no calendá-
rio anual do varejo. A cada ano, 
expande o número de lojistas par-
ticipantes e de ofertas. Isso chama 
a atenção do consumidor, uma vez 
que ele ganha outra oportunida-
de de comprar mais pagando me-
nos. E, do outro lado, o lojista con-
segue alavancar às vendas em um 
mês que anteriormente era frio”, 
explica ele.

Dados da Ebit/Nielsen apontam 
que categorias tradicionais, como 
Eletrônicos, Eletrodomésticos, Mo-
da & Acessórios, Casa & Decora-
ção e Cosméticos & Perfumaria 
devem ser as mais buscadas pe-
lo consumidor. Entretanto, assim 
como na Black Friday, categorias 
menos tradicionais, como Alimen-
tos & Bebidas, Pet Shop, Papelaria 
e Turismo também têm espaço pa-
ra faturar mais.

Segundo a Ebit, o progresso de 
importantes datas, como o Dia do 
Consumidor, deverá ser um dos 
principais fatores a impulsionar 
o desenvolvimento do e-commer-
ce em 2019. A Ebit estima cres-
cimento de 15% para o comércio 
eletrônico em 2019 com vendas 
totais de R$ 61,2 bilhões. Os pedi-
dos devem ser 12% maiores, che-
gando a 137 milhões, e o tíquete 
médio deve ser de R$ 447, aumen-
to de 3%.

Comércio eletrônico 
deve faturar R$ 258 mi
Objetivo é atrair consumidores em período considerado fraco para vendas

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A sonda Soyuz 
MS-12 é 
transportada 
para a plataforma 
de lançamento 
no cosmódromo 
de Baikonur, no 
Cazaquistão. 
Membros da 
Expedição 59/60 
da Estação 
Espacial 
Internacional (ISS), 
os astronautas da 
NASA Christina 
Hammock Koch e 
Nick Hague, e o 
cosmonauta russo 
Alexey Ovchinin, 
se preparam para 
o lançamento 
a bordo da 
espaçonave
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à  MOTOCICLISTA MORREU AO CAIR EM BURACO 

Duas pessoas ficaram feri-
das após uma colisão entre 
uma moto e um automóvel, 
na manhã desta terça-feira, 
12, próximo ao Posto Brasil, 
zona norte de Fernandópo-
lis, mais precisamente no 
cruzamento entre a Aveni-
da Brasil e a Travessa Bar-
bosa.

De acordo com a Polícia 
Militar, as vítimas foram 
socorridas no local por uma 
unidade do SAMU e enca-
minhadas para unidade 
hospitalar da cidade. Se-
gundo informações de co-
merciantes, que estavam 
no local, na hora do aciden-
te, vários acidentes simila-
res já aconteceram no lo-
cal.

Um deles afirmou que foi 
feito um abaixo-assinado pa-
ra transformar a Travessa em 
mão única e apenas um pro-
prietário de comércio insta-
lado na área não concordou e 
que a Administração Munici-
pal, apesar da manifestação, 
não atendeu a reivindicação.

A Polícia Civil in-
vestiga as cir-
cunstâncias da 
morte do frentis-

ta/garçom Ataíde Bernardi-
no Ribeiro, 55 anos, vítima 
de um acidente de trânsito 
ocorrido na manhã de on-
tem, 12, por volta das 6h. 
Ataíde caiu com uma moto 
Honda Titan em uma cratera 
feita para uma obra da Pre-
feitura na Rua Norberto Jo-
sé Martins, no Jardim Resi-
dencial Liana, zona oeste de 
Fernandópolis.

Informações do boletim de 
ocorrência dão conta de que 
Ataíde estava indo trabalhar 
em um posto de combustí-
veis, quando não teria visto 
a obra e caiu. O homem foi 
socorrido e levado pelo SA-
MU (Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência) para 
Santa Casa de Fernandópo-
lis, mas não resistiu aos fe-
rimentos. 

Na oportunidade, a Polí-
cia Militar foi acionada pa-
ra preservar o local. Não se 
sabe ao certo até o momen-
to como estava a sinalização 

Polícia investiga se sinalização em cratera
aberta pela Prefeitura era adequada

Pessoas, que moram perto do local, alegam que sinalização foi derrubada por automóvel momentos antes do acidente 

circula nas redes sociais im-
putando a culpa do aciden-
te à Prefeitura de Fernandó-
polis, acusando-a de faltar 
com a devida sinalização no 
local.

Alguns moradores des-
tacaram em entrevista, de 
forma unânime, que o local 
estava sinalizado desde se-
gunda-feira, contrariando 
as especulações. Um deles 
chegou, inclusive, a afirmar 
à reportagem, que na ma-
drugada, por volta das 4h30, 
ouviu um barulho e foi veri-

ficar o ocorrido, constatan-
do que um Ford/Corcel ha-
via se chocado contra uma 
das placas de sinalização. 
Ele afirmou que o motoris-
ta conseguiu desviar do bu-
raco e continuou a trafegar, 
sem voltar para recolocar a 
placa (que havia caído) de 
volta no local.

OBRA
Em nota, a Prefeitura de 

Fernandópolis esclarece que 
iniciou na segunda-feira, 11, 
os trabalhos da obra na Rua 
Norberto José Martins, no 
Jardim Residencial Liana. A 
ação visa fazer o reparo de 
um problema na galeria, que 
após fortes chuvas do mês 
de fevereiro sofreu o rompi-
mento da uma caixa de in-
terligação da rede.

Ainda de acordo com a no-
ta, para o trabalho na área, 
as equipes de Obra e Trân-
sito interditaram e sinaliza-
ram a via com placas, bar-
reiras e dois caminhões de 
terra foram jogados no local 
também para impedir o trân-
sito. A Prefeitura se solida-
riza com a família da vítima 
e se coloca à disposição pa-
ra mais informações.

à  ENTRE CARRO E MOTO 

Acidente de trânsito na zona norte deixa duas pessoas feridas
Abaixo-assinado quer mudar sentido do fluxo de veículos no local

Acidente aconteceu na 
manhã desta terça-feira  

da obra na hora do aciden-
te. A Perícia Técnica foi acio-
nada até o local e todos os 
procedimentos de praxe fo-

ram tomados. Ataíde Ribei-
ro será sepultado na manhã 
de hoje, às 9h, no Cemitério 
da Consolação. 

SINALIZAÇÃO
A reportagem de “O Ex-

tra.net” esteve no local pa-
ra apurar uma denúncia que 

Ataíde Ribeiro trabalhava 
como garçom e frentista 
em Fernandópolis 

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11

 

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, considerando o 
Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa 
Ltda. – Instituto Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 14/10/2018, para 
preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do 
Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados para contratação no Serviço Público Municipal, de acordo com as necessidades atuais da 

Administração, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 04/2018, realizado com tal finalidade, de acordo com 
a seguinte relação: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde–Ampla Concorrência  
Exame médico: Exame Clínico Médico 

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

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29° 43,329  ELAINE DIAS CHAGAS BERALDO  0000024 
30° 43,329  FABIANA APARECIDA DOS SANTOS  0000087 
31° 43,329  LILIAN CARLA DA SILVA DIOGO  0000008 
32° 43,329  DANIELA CAROLINA ZAQUE LOPES  0000102 
33° 43,329  INGRID DOS SANTOS GARCIA  0000146  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - Os candidatos aprovados devem comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 

Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 18 de março de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 
13:00h às 16:30h, a fim de exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem contratados no cargo 
para o qual foram habilitados.  

III - Se o candidato deixar de comparecer sem motivo justificado perderá o direito de contratação no cargo. 
IV - Exercido o direito de opção de aproveitamento, o candidato convocado devera, ato contínuo com as custas arcadas 

pelo município, ser submetido a exames médicos de sanidade física e mental, no prazo máximo de dez (10) dias, em 
local determinado pela Prefeitura, e uma vez satisfatório o resultado do exame e apresentação dos documentos 
exigidos, serão contratados (as). 

V - Para ser contratado temporariamente no cargo em que foi habilitado, o candidato devera apresentar, obrigatoriamente, 
os seguintes documentos (original e levar uma cópia): 

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

esse documento pela Certidão de Nascimento);  
i) Comprovantes de escolaridade; 
j) Carteira de identidade profissional do COREN; 
k) Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso; 
l) Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se houver; 
m) Atestados de Antecedentes Criminais; 
n) Comprovante de que reside no Município de Valentim Gentil, no mínimo, a partir do dia 14/08/2018, conforme alínea c, 

do item 2.6, do Edital do Processo Seletivo 04/2018.  
o) Demais documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidas neste Edital. 

VI -  Além da documentação prevista neste Edital, será facultado à Prefeitura Municipal de Valentim Gentil exigir do 
candidato convocado outros documentos que eventualmente sejam necessários para a abertura de Contrato de 
Trabalho. 

VII - Fica facultado ao candidato convocada o direito de renúncia de classificação, mediante termo assinado de livre e 
espontânea vontade. 

 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital, que vai afixado no mural da 

Prefeitura, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e divulgado no endereço eletrônico do Município: 
www.valentimgentil.sp.gov.br, bem como em veículo impresso de circulação diária regional. 
 

Valentim Gentil, 12 de março de 2019 
 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado pelo Instituto de Marketing, 
Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine, para preenchimento da função de Agente 
Comunitário de Saúde, realizado no dia 14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a 
existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos 
termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Ficam convocados para contratação no Serviço Público Municipal, de acordo com as necessidades atuais 

da Administração, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 04/2018, realizado com tal finalidade, de 
acordo com a seguinte relação:

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde–Ampla Concorrência 
Exame médico: Exame Clínico Médico

II - Os candidatos aprovados devem comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na 
Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 18 de março de 2019, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem 
contratados no cargo para o qual foram habilitados. 

III - Se o candidato deixar de comparecer sem motivo justificado perderá o direito de contratação no cargo.
IV - Exercido o direito de opção de aproveitamento, o candidato convocado devera, ato contínuo com as custas 

arcadas pelo município, ser submetido a exames médicos de sanidade física e mental, no prazo máximo de dez 
(10) dias, em local determinado pela Prefeitura, e uma vez satisfatório o resultado do exame e apresentação 
dos documentos exigidos, serão contratados (as).

V - Para ser contratado temporariamente no cargo em que foi habilitado, o candidato devera apresentar, 
obrigatoriamente, os seguintes documentos (original e levar uma cópia):

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

substituir esse documento pela Certidão de Nascimento); 
i) Comprovantes de escolaridade;
j) Carteira de identidade profissional do COREN;
k) Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso;
l) Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se houver;
m) Atestados de Antecedentes Criminais;
n) Comprovante de que reside no Município de Valentim Gentil, no mínimo, a partir do dia 14/08/2018, 

conforme alínea c, do item 2.6, do Edital do Processo Seletivo 04/2018. 
o) Demais documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidas neste 

Edital.
VI - Além da documentação prevista neste Edital, será facultado à Prefeitura Municipal de Valentim Gentil 

exigir do candidato convocado outros documentos que eventualmente sejam necessários para a abertura de 
Contrato de Trabalho.

VII - Fica facultado ao candidato convocada o direito de renúncia de classificação, mediante termo assinado 
de livre e espontânea vontade.

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

Valentim Gentil, 12 de março de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, considerando o 
Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa 
Ltda. – Instituto Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 14/10/2018, para 
preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do 
Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados para contratação no Serviço Público Municipal, de acordo com as necessidades atuais da 

Administração, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 04/2018, realizado com tal finalidade, de acordo com 
a seguinte relação: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde–Ampla Concorrência  
Exame médico: Exame Clínico Médico 

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

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29° 43,329  ELAINE DIAS CHAGAS BERALDO  0000024 
30° 43,329  FABIANA APARECIDA DOS SANTOS  0000087 
31° 43,329  LILIAN CARLA DA SILVA DIOGO  0000008 
32° 43,329  DANIELA CAROLINA ZAQUE LOPES  0000102 
33° 43,329  INGRID DOS SANTOS GARCIA  0000146  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - Os candidatos aprovados devem comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 

Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 18 de março de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 
13:00h às 16:30h, a fim de exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem contratados no cargo 
para o qual foram habilitados.  

III - Se o candidato deixar de comparecer sem motivo justificado perderá o direito de contratação no cargo. 
IV - Exercido o direito de opção de aproveitamento, o candidato convocado devera, ato contínuo com as custas arcadas 

pelo município, ser submetido a exames médicos de sanidade física e mental, no prazo máximo de dez (10) dias, em 
local determinado pela Prefeitura, e uma vez satisfatório o resultado do exame e apresentação dos documentos 
exigidos, serão contratados (as). 

V - Para ser contratado temporariamente no cargo em que foi habilitado, o candidato devera apresentar, obrigatoriamente, 
os seguintes documentos (original e levar uma cópia): 

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

esse documento pela Certidão de Nascimento);  
i) Comprovantes de escolaridade; 
j) Carteira de identidade profissional do COREN; 
k) Certidão de Nascimento dos filhos, se for o caso; 
l) Caderneta de Vacinação dos filhos menores de 14 anos, se houver; 
m) Atestados de Antecedentes Criminais; 
n) Comprovante de que reside no Município de Valentim Gentil, no mínimo, a partir do dia 14/08/2018, conforme alínea c, 

do item 2.6, do Edital do Processo Seletivo 04/2018.  
o) Demais documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos e exigências estabelecidas neste Edital. 

VI -  Além da documentação prevista neste Edital, será facultado à Prefeitura Municipal de Valentim Gentil exigir do 
candidato convocado outros documentos que eventualmente sejam necessários para a abertura de Contrato de 
Trabalho. 

VII - Fica facultado ao candidato convocada o direito de renúncia de classificação, mediante termo assinado de livre e 
espontânea vontade. 

 
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital, que vai afixado no mural da 

Prefeitura, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município e divulgado no endereço eletrônico do Município: 
www.valentimgentil.sp.gov.br, bem como em veículo impresso de circulação diária regional. 
 

Valentim Gentil, 12 de março de 2019 
 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

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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Aeroporto Coronel Aviador Carlos Orleans Guimarães, na Rodovia João 
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atribuições estatuárias que lhe são conferidas, convoca através do presente 
edital todos os associados com a seguinte pauta: 
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aeroclubedefernandopolis@hotmail.com 
(17) 3463-3377 

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.

A Prefeitura de 
Valentim Gen-
til, por meio da 
secretaria mu-

nicipal de educação e cul-
tura, publicou nesta terça-
-feira, 12, no diário oficial 
eletrônico do município, 
o edital que trata sobre a 
abertura de 10 vagas pa-
ra estágios na área de pe-
dagogia.

As inscrições serão feitas 
de 18 a 22 de março, das 8h 
às 11h e das 13h às 16h. O 
processo seletivo será apli-
cado no dia 31 de março, das 
9h às 10h30. A prova e as ins-
crição serão realizadas na se-
cretaria municipal de educa-
ção e cultura, localizada na 
rua Cidadão João Novais, nº 
747, no centro.

A prova abordará conteú-
dos da língua portuguesa e 
interpretação de textos, co-

nhecimentos gerais e conhe-
cimentos específicos. O ga-
barito será divulgado após 
às 15h do dia da aplicação 
do processo seletivo e esta-
rá disponível no site: valen-
timgentil.sp.gov.br e no qua-
dro de avisos da Prefeitura e 
da secretaria de educação.

O interessado em concor-
rer à vaga deve ter efetiva 
frequência no curso supe-
rior de pedagogia. No mu-
nicípio, o participante pode 

atuar na secretaria munici-
pal de educação, unidades 
escolares, creche e berçário. 
A carga horária será de 6 ho-
ras diárias, cinco dias por se-
mana. O estagiário terá direi-
to a bolsa-auxílio no valor de 
R$998,00 mensais. A duração 
do estágio não poderá exce-
der o período de dois anos.

O edital completo está dis-
ponível no site da prefeitu-
ra: www.valentimgentil.
sp.gov.br.

Prefeitura abrirá vagas para estágios 
remunerados na área de pedagogia 

Secretaria Municipal de Educação funciona
anexo com “EMEF Vicente Santoro”

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil
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Acesse nosso site: 
www.oextra.net

(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.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019 PROC. N.º 028/2019. O Setor de 

Licitações da Prefeitura Municipal de Mira Estrela-SP.  OBJETO: Aquisição de 
Gêneros Alimentícios para Programas Sociais (PAIF, SCFV e PSB), com entregas 
parceladas, conforme quantidades especificadas em anexo II - “EXCLUSIVO 
MEI-ME-EPP.” EDITAL: Poderá ser retirado pessoalmente ou no site: www.
miraestrela.sp.gov.br. DIA 27/03/2019, às 09h00min. LOCAL: Paço Municipal – 
Rua Manoel Estrela Matiel, 685 - Mira Estrela – SP, horário de expediente. Fone 
/fax (17)3846.11.63. Custo: nihil. Mira Estrela, 12 de Março de 2019. Marcio 
Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.

EXTRATO  DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes.
CONTRATADO:  ANDRE LUIS DA SILVA SANTANA
OBJETO:  Primeiro (1º) termo de aditamento do contrato nº 043/2018 oriundo do 

Pregão P. Nº 09/2018, proveniente da prorrogação de prazo de 10 meses, no sentido 
de proporcionar continuação do  serviço contratado, até o final do projeto iniciado 
no exercício anterior..PRAZO DE VIGÊNCIA :  24 de  fevereiro a 24 de novembro 
de 2019- VALOR DO ADITAMENTO: R$. 11.000,00- São João das Duas Pontes, 
07 de março de 2019- JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2019
O Prefeito Municipal de Guarani D’Oeste, no uso de suas atribuições le-

gais, Considerando o teor do Relatório apresentado pela Comissão Municipal 
de Licitação, da Prefeitura Municipal de Guarani D’Oeste, relativa ao Pregão 
Presencial nº. 009/2019 - 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. 009/2019 - CPL. II 
- Adjudicar o seu objeto às empresas AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓ-
POLIS LTDA ME, com proposta para os itens que venceu no valor total de R$ 
42.084,71 (quarenta e dois mil, oitenta e quatro reais e setenta e um centavos); 
CV DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA EIRELI, com proposta para os itens 
que venceu no valor total de R$ 69.238,21 (sessenta e nove mil, duzentos e trinta 
e oito reais e vinte e um centavos); GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRI-
BUIDORA DE PAPELARIA EPP, com proposta para os itens que venceu no 
valor total de R$ 24.288,00 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais), 
para Aquisição de materiais de papelaria para as escolas do município de Guarani 
d’Oeste. Guarani D’Oeste em 12 de março de 2019. NILSON TIMPORIM 
CAFFER-Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.

-AVISO DE LICITAÇÃO-
PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 012/2019
PROCESSO Nº. 014/2019

À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANI D’OESTE, através da Co-
missão Permanente de Licitações, faz saber que se encontra aberta a licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, sob o 
nº. 012/2019, do tipo MENOR PREÇO/POR ITEM, regida pela Lei Federal nº. 
8666/93 e 10.520/2002, com as demais alterações introduzidas, para Aquisição 
de carnes para serem utilizadas nas Escolas do Município de Guarani D’Oeste 
e Projeto Cidadão do Futuro Marco Caboclo, conforme especificadas no item 
“OBJETO”, do Edital do Pregão. 

OBJETO: Aquisição de carnes para serem utilizadas nas Escolas do Município 
de Guarani D’Oeste e Projeto Cidadão do Futuro Marco Caboclo.

TIPO: O certame será do tipo menor preço/por item, considerando a proposta 
mais vantajosa para o Município. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: O envelope Proposta e o envelope 
Documentos de Habilitação, serão recebidos no Paço Municipal de Guarani 
d’Oeste, na Rua João Neves Pontes, n° 1000, centro, Guarani D’Oeste – SP, 
durante a Sessão Pública de Processamento do Pregão nº. 012/2019, iniciando-se 
às 09:00 hs. do dia 25 de março de 2019. 

DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 25 de março de 2019, às 09:00 horas.
LOCAL: Paço Municipal de Guarani d’Oeste, na Rua João Neves Pontes, n° 

1000, centro, Guarani D’Oeste – SP. 
EDITAL COMPLETO E ESCLARECIMENTOS: Na Secretaria da Prefeitura 

Municipal, a Rua João Neves Pontes, nº 1.000, Guarani D’Oeste – SP, horário 
das 8:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas. FONE (17) 3834-1179 e-mail 
“licitacao@guaranidoeste.sp.gov.br”.

Guarani D’Oeste, 12 de março de 2019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 002/2019

PROCESSO Nº. 002/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019 CONTRA-
TO Nº. 004/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D’OESTE 
CONTRATADO: BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME. OBJETO: Contrata-
ção 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 na data de sua assinatura findando em 31 de dezembro de 2019.FORMA 
DE PAGAMENTO: Mensalmente mediante apresentação da nota fiscal. DATA 
DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2019. Guarani D’Oeste, 11 de fevereiro 
de 2019. - NILSON TIMPORIM CAFFER - Prefeito Municipal-

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL
O senhor Jose Carlos Baruci, Prefeito Municipal de São João das Duas Pon-

tes, Comarca de Estrela D’Oeste/ SP, AVISA, a todos os interessados, que, fica 
prorrogado a abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 01/2019, 
Processo nº 015/19,  visando a  aquisição de  produtos alimentícios, de forma 
parcelada, destinados à merenda escolar dos exercícios de 2019/2020, para o 
dia 21 de Março de 2019, até às 09:00 horas. O edital completo encontra-se a 
disposição  no Setor de Compras da Prefeitura Municipal, situada à Rua Irmãos 
Brandini, nº 503, ou no Site.www-saojoaoddpontes.sp.gov.br.Todos esclareci-
mentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3481-1277.

São João das Duas Pontes/SP, 11 de Março  de 2019.
JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.
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O prefeito de Guarani 
d’Oeste, Nilson Timporim, fez 
a aquisição de mais um veículo 
0 km que será destinado para 
a área da saúde do município 
no transporte de Usuários do 
Sistema Único de Saúde em 
tratamento fora do domicílio. 
Foi conquistada uma Renault 
Master com capacidade para 
16 passageiros por meio de 
um convênio firmado entre a 
Prefeitura e o Governo Esta-
dual através de uma emenda 
parlamentar do Deputado Zi-
co Prado. O veículo foi licitado 
por um valor de R$ 146.000,00 
conforme proposta de aquisi-
ção de Equipamento e Mate-
rial Permanente.

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA.
RESULTADO JULGAMENTO PROPOSTAS/ADJUDICAÇÃO/CONTRATO.
PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2019 – Processo nº 014/2019. OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 
AUTOMOTIVO, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, PARA 
USO NA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO II. -
Resultado 08/03/2019 – Vencedor Item nº 01 APRAVEL MS VEICULOS LTDA, R$ 60.000,00 (sessenta mil 
reais).
AVISO: HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º 006/2019 - OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM VEICULO 
AUTOMOTIVO, ZERO QUILOMETRO, FABRICAÇÃO NACIONAL, ANO DE FABRICAÇÃO 2019, PARA 
USO NA EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO II.
Vencedor APRAVEL MS VEICULOS LTDA, Fica o adjudicatário convocado a assinar contrato. Prefeita
Municipal - Lucilene Cabreira Garcia Marsola - Macedônia-SP, 08 de Março de 2019.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 021/2019 – Empresa APRAVEL MS VEICULOS LTDA, R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais). Data assinatura 11 de Março de 2019 – Autorização Prefeita Municipal – Lucilene 
Cabreira Garcia Marsola – 11 de Março de 2019.

 

 

 

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.490.

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.

A Prefeitura de 
Fernandópolis 
realizou esta se-
mana os traba-

lhos de recapeamento em 
algumas ruas do Distrito de 
Brasitânia.  O serviço faz 
parte do programa “Mais 

Asfalto Fernandópolis”, 
que atende diversos bair-
ros do município e o Dis-
trito.

Foram beneficiadas as ru-
as Bahia, um trecho da Mi-
nas Gerais, a Rua 1º de Maio 
e a avenida de acesso a Ro-
dovia Percy Waldir Seme-
ghini. No momento foram 

atendidas as vias mais da-
nificadas e que não fazem 
parte de pacotes de outros 
programas de recapeamen-
to que serão autorizados em 
breve. O serviço é realizado 
pela empresa Noromix, ven-
cedora da licitação realizada 
pela Prefeitura de Fernandó-
polis.

à  INFRAESTRUTURA

Ruas de Brasitânia
recebem recapeamento  

Rua recapeada no Distrito

Melhorias foram realizadas no início desta semana
 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  SAÚDE 

Prefeito conquista 
veículo para transporte 
de pacientes por meio de 
emenda parlamentar

Veículo adquirido pela Prefeitura de Guarani d’Oeste 

O veículo, que é destinado 
ao transporte de pacientes, 
é dotado de ar-condiciona-
do em seu interior proporcio-
nando conforto aos munícipes 
que dependem desse tipo de 
transporte para tratamento 
fora do município. O valor da 
emenda parlamentar foi de R$ 
100.000,00 e o município en-

trou com uma contrapartida no 
valor de R$ 46.000,00 através 
do duodécimo da Câmara de 
Vereadores, (recursos devol-
vidos à municipalidade) para 
garantir a compra do veículo.

A Prefeitura agradece aos 
envolvidos pela aquisição 
deste veículo que beneficiará 
toda população guaraniense.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Guarani d’Oeste
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No último sábado, 
09, na Arena Pre-
ter, localizada na 
cidade de Tana-

bi, aconteceram as semifi-
nais da 5ª Copa Preter de 
Futebol Society, onde duas 
equipes garantiram vaga 
para a grande decisão que 

acontecerá no próximo sá-
bado.

No primeiro jogo o time 
Covizzi de Tanabi venceu o 
Náutico de Cosmorama pelo 
placar de 2 a 1, e logo em se-
guida, o time dos Cachorrei-
ros de Votuporanga golearam 
os donos da casa, a equipe 
Preter de Tanabi, pelo placar 
de 4 a 1, destaque para o ata-

cante Gean Borges, que ano-
tou três gols, ajudando e mui-
to sua equipe a conquistar a 
segunda vaga para a decisão.

A finalíssima será realiza-
da no próximo sábado, 16, a 
partir das 16h, novamente 
na Arena Preter em Tanabi. 
A competição tem apoio da 
SMELT (Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer de Tana-

bi), juntamente com a Prefei-
tura da cidade. O campeão 
levará para casa R$ 1.700,00, 
enquanto o vice vai faturar 
R$ 600,00.

A partida entre Covizzi de 
Tanabi e Cachorreiros de Vo-
tuporanga será transmitida 
ao vivo pela Revista Club do 
Esporte, através do Face-
book.

SÉRIE A1 DO PAULISTA

MIRASSOL

SÉRIE A2 DO PAULISTA

CAV

SÉRIE A3 DO PAULISTA

RIO PRETO

Após empate importan-
tíssimo em 1 a 1 na última 
rodada do Paulistão, con-
tra o Palmeiras no Maião, 
a equipe comandada pe-
lo treinador Moisés Egert, 
tem a semana inteira para 
se preparar, para o jogo de-
cisivo contra o Botafogo de 
Ribeirão Preto, que será no 
próximo domingo, 16, nova-
mente em Mirassol, às 19h.

O jogo passou a ser deci-
sivo, pois faltando apenas 
duas rodadas para o térmi-
no da primeira fase da com-
petição, o Leão possui nove 
pontos, contra 7 da equi-
pe de Ribeirão Preto, caso 
o Leão vença a partida da-
rá adeus a qualquer chance 
de rebaixamento para a sé-
rie A-2 de 2.020, porém em 

caso de empate ou derrota a 
equipe do noroeste paulista 
pode se complicar na tabe-
la e ir para a última rodada 
precisando vencer ou em-
patar com a equipe do Oes-
te que ainda briga pela clas-
sificação para a próxima fase 
em seu grupo, jogo este que 
será realizado na Arena Ba-
rueri, na pior das hipóteses 
terá que torcer para que Bo-
tafogo-SP e São Caetano não 
vençam seus jogos.

Os quatro últimos na clas-
sificação geral são: Miras-
sol (9 pontos), Botafogo-SP 
(7 pontos), São Caetano (7 
pontos), e São Bento (4 pon-
tos). Lembrando que os dois 
últimos colocados serão re-
baixados para a série A-2 do 
ano que vem.

O Clube Atlético Votupo-
ranguense, que já está a cin-
co rodadas sem perder, ven-
ceu seu último compromisso 
no sábado, 09, jogando na 
Arena Plinio Marin, contra 
o Taubaté, placar magro de 
1 a 0, mas importantíssimo, 
pois colocou a equipe de vez 
no G8 da competição.

Com 15 pontos ganhos em 
11 jogos, a Pantera Alvine-

gra ocupa neste momento a 
7ª colocação no Campeona-
to Paulista da série A-2, à 10 
pontos do líder Água Santa, 
restando quatro rodadas pa-
ra o término da primeira fase.

O próximo compromis-
so do CAV, será apenas no 
próximo sábado, 16, às 19h, 
fora de casa contra o Ser-
tãozinho, que está na 14ª 
colocação.

Após três rodadas sem 
vencer, sendo duas derrotas 
e um empate, o Jacaré voltou 
a vencer e de quebra entrou 
no G8, ocupando a sétima co-
locação com 14 pontos em 11 
jogos. A vitória na última ro-
dada foi contra o Primavera, 
pelo placar de 1 a 0, em jogo 
realizado em Rio Preto.

Agora o próximo confronto 
será em Bauru, contra o No-
roeste que está na terceira 
colocação com 21 pontos, a 
partida está marcada para o 
próximo domingo, 17, às 11h. 
Restam apenas quatro roda-
das para o término da primei-
ra fase do Campeonato Pau-
lista da série A-3.

FUTEBOL PROFISSIONAL

Mirassol tem semana 
de treinos para focar
em jogo decisivo

CAV vence mais uma 
e entra de vez no G8

Rio Preto vence e está 
na zona de classificação

FUTEBOL AMADOR

Copa Preter de Futebol Society 
conhece seus finalistas

Cachorreiros, de Votuporanga Covizzi, de Tanabi

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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Palavras Cruzadas

humor

Resumo de Novelas

ESPELHO DA VIDA 
Quarta-feira, 18h00

Priscila mostra a Daniel uma foto de 
Margot. Lenita revela a verdade a 
Marcelo. Lenita pede ajuda a Hugo 
para encontrar Pat. Cris/Julia pro-
cura o esconderijo de Eugênio pa-
ra pegar as passagens de Maristela. 
Priscila conta a Daniel, Alain e Isa-
bel que viu Felipe no momento em 
que quase se acidentou. Alain convi-
da Daniel para conhecer Rosa Bran-
ca. Vicente leva Margot para visitar 
o passado em sonho. Isabel seduz 
Alain. Gustavo diz a Eugênio que 
Cris/Julia está grávida de Danilo.

VERÃO 90 
Quarta-feira, 19h15

Manu fica abalada ao ver João abra-
çando Moana e comemorando sua li-
bertação na saída do presídio. Moa-
na aconselha João a procurar trabalho 
na rádio Maremoto. Jerônimo convi-
da Manu para sair. Jerônimo recebe 
outra ligação anônima ameaçadora. 
Quinzinho se surpreende ao encontrar 
com João na praia. Mercedes orienta 
Figueirinha a ficar de olho em Quin-
zão e Luana. Herculano e Janaína se 
reencontram na festa de boas-vindas 
de João. Janaína se surpreende ao sa-
ber que Herculano está morando no 
conjunto habitacional. João diz a Ja-
naína que precisa descobrir a verda-
de sobre a morte de Nicole. 

A TERRA PROMETIDA
Quarta-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. Tobias fica irri-
tado. Maquir se distrai ao prestar aten-
ção em Rune e Livana. Aruna tem difi-
culdades em preparar um bom almoço 
para Josué. O rei Zareg diz aceitar a 
proposta da aliança com Adonizede-
que. Maquir tenta disfarçar a preocu-
pação com o relacionamento de Rune e 
Livana.  Milah conta para Orias sobre a 
sua suspeita de estar com lepra. Adoni-
zedeque e os outros reis formam a ‘co-
alisão invencível’. O rei Zareg conver-
sa com Bogotai, o general de Gibeão, e 
com Racal, o sacerdote.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Quarta-feira, 21h00

Elisa afirma que não irá embora com 
Jurandir. Jurandir persegue Elisa 
pela cidade. Laura enfrenta Valenti-
na. Mirtes insulta Luz ao ver a moça 
na igreja. Milu se entristece ao saber 
da partida de Jurandir e decide aju-
dar Elisa. Maltoni pede Elisa em ca-
samento. Padre Ramiro obriga Mir-
tes a ir embora da igreja. Jurandir se 
entende com Elisa. Valentina procu-
ra Marcos Paulo.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

O clubinho MaGaBeLo, intrigado, discu-
te sobre o que aconteceu. Sérgio conver-
sa com Joana sobre não ter inspiração o 
suficiente para criar algo novo. Durval 
serve Marcelo e ele fica triste por Luí-
sa evitá-lo. Raquel, chateada, desaba-
fa com sua mãe sobre a dificuldade de 
seu namoro. Poliana conta a João que 
Marcelo terminou com Débora e o me-
nino se anima para voltar para casa. 
Gael e Benício, com medo, abraçam 
Claudia, que não entende nada. Luísa 
briga com Afonso por conta da atitude 
que ele teve na padaria. Poliana volta a 
mexer no Mural do Contente, satisfei-
ta. Sérgio, passa a noite em claro sem 
conseguir inventar nada e decide con-
versar com Pendleton. 

MALHAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Gabriela ajuda Kavaco a realizar o 
sonho de Amanda de lançar um li-
vro. Tito diz a Nina que não viaja-
rá com ela. Marcelo consegue fazer 
com que Gabriela e Rafael acei-
tem trabalhar juntos. Amanda se 
emociona ao lançar seu livro. Mar-
li anuncia a Paulo que está grávi-
da. Rafael e Gabriela trocam olha-
res de carinho.

Morando em uma mansão de R$ 15 milhões, a parti-
cipante da 11ª edição do “BBB” Adriana Sant‘Anna en-
controu um jeito de lucrar: ela está cobrando R$ 597 pelo 
ingresso para sua palestra de empreendedorismo. Com 
4 milhões de seguidores no Instagram, a blogueira fit-
ness agora é coach. Mas a mulher de Rodrigão é boa-
zinha, já que é possível parcelar o valor do bilhete para 
ouvir seus conselhos em 12x.

No site de venda do ingresso, Adriana se refere ao 
evento dizendo que “esse dia vai entrar para a his-
tória”.

“Vamos fazer com que suas manhãs sejam milagro-
sas e que sua história seja a inspiração necessária pa-
ra iluminar e energizar a jornada dos que estão ao seu 
redor”, diz o texto que convida o público para o evento.

O evento, chamado “Adriana Santanna Convida”, 
acontecerá no centro de eventos Anhembi, em São Pau-
lo, e também contará com a presença de Hal Elrod, au-
tor de “O Milagre da Manhã”.

Esse turu, 
turu, turu... 
Os fãs já es-
tão na con-

tagem regressiva da 
turnê que vai reunir 
os irmãos Sandy e 
Junior no palco nova-
mente.

Enquanto não acon-
tece a coletiva de im-
prensa, na próxima 
quarta-feira, em São 
Paulo, novas infor-
mações sobre o show 
têm deixado os fãs da 
dupla em polvorosa. 
O cartaz oficial da tur-
nê, batizada de “Nos-
sa história”, acabou 
vazando na internet 
pelo próprio desig-
ner responsável pelo 
projeto.

A turnê vai passar 
por dez capitais do 
país: São Paulo, Be-

Ex-BBB Adriana Santa’anna cobra 
R$ 597 em ingressos para palestra 
sobre empreendedorismo

Adriana 
Sant‘Anna 
atua como 
coach e 
dá dicas 
nas redes 
sociais

VESTIDO PARA O AR
A professora escorrega e leva o 

maior tombo na sala de aula. Na 
queda, o seu vestido sobe-lhe até 
a cabeça Levanta-se imediatamen-
te, ajeita-se, e interroga os alunos:

– Luisinho, o que você viu?
– Seus joelhos, professora.
– Uma semana de suspensão! E 

você, Carlinhos?

– Suas coxas, professora.
– Mas!… Um mês de suspensão
– E você, Joãozinho?
Joãozinho pega os cadernos e vai 

saindo da sala:
– Bom, turma, até o ano que vem…

BOA VIDENTE
Passeando no parque de diver-

sões, um homem chega à barraca 

da vidente. Achando que a expe-
riência pode ser divertida, entra e 
senta-se. 

– Vejo que o senhor tem dois fi-
lhos – diz ela, olhando a bola de 
cristal. 

– Haha! Isso é o que você pensa 
– diz o homem. – Tenho três filhos! 

– Haha! – diz a vidente. – Isso é o 
que você pensa. 

Sandy & Junior: 
Turnê vai passar 
por 10 capitais, 
virar DVD e já 
tem cartaz oficial

O cartaz da turnê que vai reunir 
Sandy e Junior nos palcos

lo Horizonte, Rio de Janeiro, Ma-
naus, Brasília, Curitiba, Belém, 
Fortaleza, Recife e Salvador. No 
Rio, o lugar mais cotado para os 
shows é o Jeunesse Arena, na 
Barra, onde já se apresentaram 

estrelas internacionais como Aria-
na Grande e Amy Winehouse. Em 
São Paulo, será no Allianz Parque, 
palco também da coletiva de im-
prensa. A volta da dupla será eter-
nizada em um DVD.
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Na noite de sabádo, 9, foram eleitas as representantes da Festa do Peão de Mira 
Estrela: Rainha - Kelly Eduarda; Princesa - Nathalia Almeida; Madrinha - Emily 

Pereira; Garota Country - Camila Nascimento; e Simpatia - Hemilly Fioroti.

O ex-jogador 
Alcides 
Eduardo recebe 
homenagens 
de amigos e 
familiares.

Anna Laura é muito felicitada
pela data especial

Karina 
Nascimento 

recebe os 
parabéns 
e muitas 

felicidades de 
toda galera.

Mateus Honorio também
está em clima de festa.

Walter 
Duarte 
celebra 
mais um 
aniversário 
ao lado 
da esposa 
Mayara.

Apoio:


