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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 25/03/19

 33°

 21°

0mm 
0%


chuva

 85% 
46%

ESE 
8km/h


vento

 06:26h 
18:27h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 26/03/19
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 20°

6mm 
80%


chuva

 69% 
47%

E 
11km/h


vento

 06:26h 
18:26h

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

QUA - 27/03/19

 32°

 19°

15mm 
80%


chuva
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48%

E 
14km/h


vento

 06:26h 
18:25h

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

QUI - 28/03/19
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 17°
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50%

E 
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18:25h

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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celebridades

Às vésperas de completar 56 anos, 
Xuxa se diz realizada profissional-
mente e envolvida numa relação 
amorosa “completa” com o ator Jun-
no Andrade: “Fazemos planos para o 
futuro, queremos ficar velhinhos jun-
tos”. Durante uma longa entrevista, 
ela contou como era o relacionamen-
to com Luciano Szafir, pai de sua fi-
lha, Sasha, e afirmou que está pron-
ta para ser avó. Página A7

Teve festa na casa de Anitta após des-
file das escolas de samba no Rio, jan-
tar em São Paulo e até clima de ro-
mance nos bastidores de um clipe 
gravado nos Estados Unidos. Nos úl-
timos dias, Gabriel Medina tem circu-
lado com frequência com a cantora. E 
nesse final de semana, o influenciador 
digital Carlinhos Maia acabou gravan-
do a Poderosa em uma chamada de 
vídeo com o surfista, o que levantou 
ainda mais a suspeita dos fãs de um 
possível namoro. Página A7

Pronta para 
ser avó, Xuxa 
conta porque 
resolveu raspar 
a cabeça: 
“libertação”

Amigos de 
Medina não 
acreditam em 
namoro com 
Anitta e temem 
por Olímpiadas

social
Os melho-
res cliques 
com os des-
taques em 
eventos e 
comemora-
ções de Fer-
nandópolis 
e região es-
tão na colu-
na Social 

do jornal  ‘O Extra’. Na foto, desta-
que para Mariana Carla. Página A8

à  LEVOU COICE DE TOURO

Peão de rodeio não apresenta 
melhora e permanece internado
em estado grave na UTI 
Rafael Aparecido se feriu em montaria na Festa do Peão de Mira Estrela

O peão Rafael Aparecido 
Prates, 23 anos, de Buri-
tama, se acidentou quan-
do disputava o rodeio em 

touros na cidade de Mira Estrela. Ele 
está internado em coma induzido na 
UTI da Santa Casa de Fernandópo-
lis. Página A5

à  SÉRIES A1 E A2

Campeonato 
Paulista agora é 
Paulistão Sicredi
Marca da primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil dá nome
aos campeonatos de 2019 e 2020

O Sicredi – instituição financeira 
cooperativa com mais de 4 milhões 
de associados e atuação em 22 es-
tados e no Distrito Federal – acaba 
de assinar contrato com a Federa-
ção Paulista de Futebol para dar no-
me ao Paulistão 2019 e 2020, tanto 
da Série A1, quanto da A2 (divisão 
de acesso). “É uma imensa satisfa-

ção para a Federação Paulista de 
Futebol formalizar essa parceria do 
Sicredi no Paulistão A1 e A2. O Fu-
tebol Paulista se fortalece ao lado 
de instituições e marcas respeita-
das, como o Sicredi”, afirma o pre-
sidente da Federação Paulista de 
Futebol, Reinaldo Carneiros Bas-
tos. Página A6

à  SOLIDARIEDADE

Iniciada Campanha
do Agasalho 2019

à  KARATÊ

Município conquista 
o terceiro lugar
na 2ª Copa Ibirá  
Atletas da Associação Dojokan 
representaram Fernandópolis na 
competição realizada no sábado, 23

O resultado coletivo dos atletas de 
Karatê de Fernandópolis rendeu ao gru-
po o terceiro lugar na II Copa Ibirá de 
Karatê, realizada no sábado, 23 de mar-
ço, no Ginásio Municipal Ivone Fiorot-
to e Saverio Zitto, na cidade de Ibirá. A 
primeira colocação ficou com o clube 
São João, de Limeira; e a segunda co-

locada foi a Associação Keikon, de Ta-
quaritinga. A Associação Dojokan, que 
representa Fernandópolis nas compe-
tições oficiais, levou 18 atletas para o 
evento, com apoio da Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer, e trouxe 10 
medalhas de ouro, oito de prata e qua-
tro de bronze. Página A6

PM prende homem 
que circulava com 
veículo dublê pelas 
ruas da cidade 

Na noite do último sábado, 23, a 
Polícia Militar prendeu um indiví-
duo, bastante conhecido nos meios 
policiais. O criminoso se encontra-
va em saída temporária do cumpri-
mento de pena por crimes anteriores 
e circulava pelas ruas de Fernandó-
polis em um Honda Civic, de cor cin-
za, com placas de Araraquara (SP). 
Página A5

Criminoso se encontrava em saída temporária 
do cumprimento de pena por crimes anteriores

A Prefeitura de Fernandópolis, 
por meio do Fundo Social de Soli-
dariedade e Secretaria Municipal 
da Assistência Social e Cidadania, 
inicia a Campanha do Agasalho 
2019. A ação tem como principal 
proposta arrecadar roupas e aga-
salhos para atender as regiões de 

maior vulnerabilidade social do mu-
nicípio e aquecer o frio de muitas 
famílias neste inverno que se apro-
xima. Em encontro realizado com a 
Comissão de Eventos da Prefeitura,  
voluntários e colaboradores foi de-
finida toda a programação da cam-
panha. Página A3

Além dos postos de coleta, campanha terá
arrastões nos dias 06 e 13 de abril
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à  COMÉRCIO

O doente desen-
volve um caris-
ma. Aprende a 
superar. Quando 

se está doente, algo doe no 
interior, tira o ânimo, provo-
ca tristeza. Machuca o pen-
samento, reduz o encanta-
mento, mas desperta para 
o dom da vida em plenitu-
de. Saúde é pluma leve, que 
tem a vida breve.

Todo fernandopolen-
se sabe que ficar doente é 
mostrar fragilidade, ter um 
milhão de motivos para la-
mentar, achar que está tu-
do ruim, sair do eixo. Doen-
te, a comida perdeu o sabor, 
apesar de manter o tempe-
ro. A boca ferida  deixou de 
sentir a diferença de cada 
gosto. Tudo cansa, avança 
e desencanta.

A doença ilustra que “a 
vida é breve, mas cabe ne-
la muito mais do que somos 
capazes de viver”, segun-
do José Saramago. “Não é 
bastante não ser cego para 
ver as árvores e as flores”, 
acrescenta Alberto Caeiro.

O que cada um faz com 
sua doença é um proble-
ma que extrapola o campo 
pessoal. 

O fernandopolense doen-
te exercita o zelo de mais re-
zar,  entender a necessidade 
maior do próximo, capacita 
a compaixão, retrata a fra-
gilidade humana. Doença é 
bom para pensar na família, 
nos amigos leais. Nunca se 
pode esquecer de curtir a vi-
da curta, sair da prisão do 
sofrimento negativo.

Todo hospital tem uma 
capela para o exercício da 
graça de orar pelo enfermo. 
Até o papa dedica mensa-
gem para recordar o dia dos 
enfermos no segundo do-
mingo de fevereiro.

O esforço para retomar o 
equilíbrio diante da doença 
visa justamente recompor 
os valores pessoais. Algu-
ma coisa não está funcio-
nando perfeitamente. Al-
guma coisa interna deixou 
de operar em ordem.  Doen-
ça não é só remédio. Nem 
sempre é a única solução. 
A doença marca o tempo e 
jamais tem hora.

Até chegar outra enfermi-
dade, vale a pena criar, ide-
alizar, planejar. Então basta 
a chuva cair e a resistência 
cede, aparece o resfriado, 
nariz escorrendo, dor de gar-
ganta. A gripe gera moleza 
no corpo. Pode ser dengue. 
Pode ser zika. Em certas re-
giões, a febre amarela dá o 
tom e a cor do verão.

Quando alguém fica do-
ente, o paciente fica impa-
ciente e todos em casas fi-
cam preocupados. Talvez 
seja contagioso. Ficar do-
ente hoje custa caro. Espe-
cialmente mal raro. Baixa o 
astral e eleva a despesa.

O doente é imprudente. 
Nunca fica contente.  Não 
consegue guardar tudo na 
cabeça, nem mesmo no co-
ração. Isto faz adoecer.  Não 
se consegue adormecer. An-
siedade é maldade. Pensar 
em doença é doença. Medo 
de doença é dolorido.

O equilíbrio 
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Os novos diretores 
da Associação Co-
mercial e Indus-
trial de Fernandó-

polis (ACIF) participaram na 
semana do dia 15 de março, 
do primeiro encontro do ano. 
A reunião foi conduzida pelo 
presidente Mateus Morales, 
que na abertura dos trabalhos, 
expôs o balancete das ações 
realizadas no ano de 2017/18.

Durante a reunião foram 
planejadas as atividades pa-
ra 2019 que envolve desde a 
definição de um novo modelo 
de calendário para as campa-
nhas institucionais e promo-
cionais, assim como o estu-
do para elaborar um projeto 
coletivo de decoração nata-
lina. “A partir do momento 
que a diretoria participa e 
decide, passamos a execu-
tar os procedimentos para 
concluir a tarefa planejada. É 
importante que cada diretor 
tenha conhecimento do que 
está sendo feito, e opine pa-
ra que encontremos o melhor 
caminho”, enfatizou Mateus.

Conheça os resultados da 
entidade que foram apresen-
tados: mais de 2.200 mil pes-
soas circularam na ACIF em 
2017/18:
l 1473 novos cadastros Ban-

co de Currículos;
l Mais de 234 mil Consultas 

em Pessoa Física e Jurídica; 
l 24 Campanhas e Promo-

Diretoria da ACIF estuda projeto 
para decoração natalina em 2019
Após final de ano “empobrecido” em 2018, diretoria
parte para ação; projeto não deve envolver Prefeitura

ções para o Comércio – 102 
publicações de releases na 
imprensa local e 48 entre-
vistas em Rádios e Jornais;

l 102 aluguéis de Salas para 
Cursos, Reuniões, Treinamen-
tos, Palestras e Seminários;

l 48 reuniões de Incentivo 
com Núcleos Segmentados;

l 100 pessoas capacitadas 
pelo “Projeto de Vida”;

l Programa “Fernandópolis - 
Aqui se Atende Bem” capa-
citou 20 empresas e 75 cola-

boradores em duas turmas;
l Mais de 600 pessoas em 6 

edições do Café com Negó-
cios com renomados convi-
dados;

l 142 novas filiações de as-
sociados;

l 71 ofícios e reivindicações 
de Classe foram expedidos 
e protocolados junto a en-
tidades, poder Legislativo 
e Executivo; 

l 1 e 2 Edição do ACIFDAY 
reuniu e capacitou mais 

de 800 micro, pequenos e 
grandes empresários com 
debates sobre cultura or-
ganizacional, empreende-
dorismo e inovação

l Pesquisa com 60 associa-
dos para avaliação do no-
vo sistema de cobrança da 
Zona Azul;

l Cobrança Inteligente;
l Missão de Empresários pa-

ra Feiras de Negócios;
l Homenagens de fundação 

as empresas associadas.

Reuniões da nova diretoria acontecerão mensalmente na sede da entidade

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  SOLIDARIEDADE

A Prefeitura de Fer-
nandópolis, por 
meio do Fundo 
Social de Solida-

riedade e Secretaria Munici-
pal da Assistência Social e 
Cidadania, inicia a Campa-
nha do Agasalho 2019.

A ação tem como principal 
proposta arrecadar roupas e 
agasalhos para atender as 
regiões de maior vulnerabi-
lidade social do município e 
aquecer o frio de muitas fa-
mílias neste inverno que se 
aproxima.

Em encontro realizado 
com a Comissão de Even-
tos da Prefeitura,  voluntá-
rios e colaboradores foi defi-
nida toda a programação da 
campanha. A meta para es-
te ano é arrecadar o maior 
número possível de roupas 
e cobertores, superando a 
campanha do ano passa-
do que angariou 14 tone-
ladas. Todas as doações 
serão repassadas à popu-
lação através das entida-
des, associações de bairros, 
CRAS (Centro de Referência 
de Assistência Social) e do 
CREAS (Centro de Referên-

cia Especializado de Assis-
tência Social).

Para participar desse 
projeto de solidariedade, 
basta fazer a doação em 
um dos postos de coleta, 
que estarão disponíveis a 
partir da próxima semana: 
Prefeitura, Escolas, Polí-
cias, Secretarias Munici-
pais, Poupatempo, Sabesp, 
Igrejas, Tiro de Guerra e 
Shopping Center, Câmara 
de Vereadores.  

Durante a campanha 
também serão realizados 
dois arrastões, nos dias 06 
e 13 de abril, das 08h às 

12h. Os voluntários, iden-
tificados, passarão por to-
dos os bairros da cidade 
para fazer a coleta dos do-
nativos.

A entrega dos agasalhos 
está prevista para o mês de 
maio, durante as comemora-
ções de 80 anos de Fernan-
dópolis.  “Separe os agasa-
lhos que você não usa mais 
e colabore com essa ação 
de amor ao próximo, vamos 
juntos aquecer o frio das fa-
mílias de Fernandópolis”, 
convidou Mara Cândido, pre-
sidente do Fundo Social de 
Solidariedade.

A Casa da Amizade de Ou-
roeste foi uma das entidades 
agraciadas com o rateio da 
arrecadação conseguida pela 
Comunidade Santos Reis do 
Formoso, com o repasse de 
R$ 2 mil reais, integralmen-
te revertido para a aquisição 
de fraldas geriátricas de re-
posição do Banco de Fraldas. 

A presidente Josiane Ma-
ta esclarece que para rece-
ber o benefício do Projeto 
de Fraldas, há requisito es-
pecial, com  cadastro  pré-
vio,  registro,  avaliação e 
visitação feita pela Comis-
são Especial. “Embora seja 
o sonho de atender toda a 

Quem declara o Imposto 
de Renda, poderá em 2019 
destinar um percentual pa-
ra a Campanha Leão Amigo 
da Criança e do Adolescente 
realizada pela primeira vez 
em Valentim Gentil. As pes-
soas físicas podem destinar 
3% do imposto devido, mas 
para isso é necessário preen-
cher o modelo completo da 
declaração.

Os recursos são destina-
dos especificamente para 
área da infância e adoles-
cência, com o objetivo de re-
alizar programas, projetos e 
ações voltados para a promo-
ção e a defesa dos direitos 
da criança e do adolescente 
e famílias.

O dinheiro do imposto de 
renda que já é devido, ao in-
vés de ir 100% para a união, 
3% ficará no município.  O 
que for destinado por meio 

da Campanha irá para o Fun-
do Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te, regulamentado pela pre-
feitura de Valentim Gentil, e 
através disso será possível 
criar ações que vão benefi-
ciar jovens de 12 a 17 anos. 
O projeto está sendo elabo-
rado pela Secretaria de As-
sistência e Desenvolvimen-
to Social.

O prazo final da destina-
ção é o dia 30 de abril, quan-
do também termina o prazo 
para a declaração do Im-
posto de renda.  A prefeitu-
ra em parceria com o Con-
selho Municipal da Criança 
e do Adolescente e a Asso-
ciação Comercial de Valen-
tim Gentil procurou os es-
critórios de contabilidade 
do município para que eles 
ajudem na divulgação des-
ta informação, orientando os 
clientes sobre a importância 
da destinação.

-AVISO DE LICITAÇÃO-
PREGÃO Nº. 016/2019

PROCESSO Nº. 020/2019
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, sob o nº. 016/2019, 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 polpa de frutas em diversos 
sabores para preparo de suco para alunos das escolas do município, Projeto 
Cidadão do Futuro - Marco Caboclo e PSB – Proteção Social Básica para os 
Idosos e Famílias, PAIF – Programa de Atendimento Integral à Família e SCFV 
– Serviço de Convivência e fortalecimento de Vinculo, conforme especificadas 
no item “OBJETO”, do Edital do Pregão. 

OBJETO: Aquisição de polpa de frutas em diversos sabores para preparo de 
suco para alunos das escolas do município, Projeto Cidadão do Futuro - Marco 
Caboclo e PSB – Proteção Social Básica para os Idosos e Famílias, PAIF – Pro-
grama de Atendimento Integral à Família e SCFV – Serviço de Convivência e 
fortalecimento de Vinculo.

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. 016/2019, iniciando-se 
às 09:00 hs. do dia 09 de abril de 2019. 

DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 09 de abril 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, 25 de março de 2019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019

Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Guarani D’Oeste, o Pregão Presencial nº. 017/2019 – Processo 
nº. 021/2019, do tipo Menor Preço/mensal, que se destina a receber propostas 
para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços Médicos 
Clinico Geral para atendimento junto a Unidade Básica de Saúde deste Município, 
com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, objetivando a necessidade 
das ações desenvolvidas, prevenção e promoção à saúde neste Município de 
Guarani D’Oeste, conforme descrição dos serviços constante no Anexo I do 
Edital completo.

O encerramento para entrega das propostas dar-se-á no dia 09 de abril de 2.019, 
às 14:00 horas e abertura dos envelopes no dia 09 de abril de 2.019 às 14:00 horas.

O edital completo acha-se à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00, na Rua João Neves Pontes nº. 1000, 
CEP- 15.680-000, Município de Guarani D’Oeste-SP.-

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(17) 3834-1179 ou no e-mail: licitacao@guaranidoeste.sp.gov.br.

Guarani D’Oeste, 25 de março de 2.019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARANI D’OESTE

Campanha do Agasalho é iniciada; 
veja os pontos para doações
Além dos postos de coleta, campanha terá arrastões nos dias 06 e 13 de abril

 Casa da Amizade foi uma das entidades agraciadas com o rateio da 
arrecadação conseguida pela Comunidade Santos Reis do Formoso

Casa da Amizade recebe doação da 
Comunidade Santos Reis do Formoso

população carente, o proje-
to abraça apenas 25 pessoas 
registradas, tendo em vis-

ta o alto custo de manuten-
ção, dependendo da venda 
das promoções de ‘Pães de 

Queijo’ e outros eventos pa-
ra a arrecadação de dinhei-
ro”, salienta.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

publicações

publicações

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  IMPOSTO DE RENDA 

Município participa 
da Campanha Leão 
Amigo pela primeira vez
Prazo final da destinação é o dia 30 de 
abril, quando também termina o prazo 
para a declaração do Imposto de Renda   

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

 
 
 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº TP-160/0001/19 

PROCESSO Nº 2019160043 
 
O Comando de Policiamento do Interior Cinco (CPI-5), situado na Avenida dos Estudantes nº 
1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, torna pública a licitação na modalidade Tomada de 
Preços, em sua forma Presencial, TP-160/0001/19, do tipo menor preço, Processo 2019160043, 
cujo objeto é a contratação de empresa terceirizada para execução de reforma do telhado 
da sede do 16º BPM/I, no município de Fernandópolis.  
A sessão pública do certame será realizada na Sede do Comando de Policiamento de Interior 
Cinco, no dia 12 de abril de 2019, a partir das 09:30 horas, Maiores informações pelo fone (17) 
32317771, ramais (232 - 233 - 234), ou pelo e-mail cpi5uge@policiamilitar.sp.gov.br. 
 

 
Uma publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.499.
w w w . o e x t r a . n e t



A4 |  Geral  | TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2019 

à  CAPACITAçãO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017 e do Concurso Público nº 01/2018, destinados 
à seleção de candidatos e formação de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público 
municipal, das vagas atualmente existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de 
validade deste concurso, nos termos estabelecidos por este Edital:

RESOLVE:
I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 01 de abril de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim 
de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados nos cargos para os quais 
foram habilitados, de acordo com a seguinte relação:

II - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, para 
comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, 
nesta cidade, até o dia 01 de abril 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 ser nomeada no cargo para o qual foi habilitada, 
de acordo com a seguinte relação:

III - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valen-
timgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/
valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações.

Valentim Gentil, 25 de março de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.
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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 05/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017 e do Concurso Público nº 01/2018, destinados à 
seleção de candidatos e formação de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público 
municipal, das vagas atualmente existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade 
deste concurso, nos termos estabelecidos por este Edital: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 
para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 01 de abril de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados nos cargos para os quais foram 
habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
15º 20131 CARLOS BENTO DA SILVA               15.414.716/SP 19/09/1963 84,67 

Para o cargo de Agente de Serviços Gerais / Feminino – Nível I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
5 º 21098 SILVANETE DA SILVA SANTANA FREITAS 24.630.230-

6/SP 
14/07/1973 100,00 

 

II - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, para 
comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta 
cidade, até o dia 01 de abril 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 ser nomeada no cargo para o qual foi habilitada, de acordo com 
a seguinte relação: 

Para o cargo de Médico Atendente I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1° 20282 GISLAINE MOREIRA CHACON 10446520 12/02/1991 53,33 

III - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 25 de março de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

‘ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017 e do Concurso Público nº 01/2018, destinados à 
seleção de candidatos e formação de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público 
municipal, das vagas atualmente existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade 
deste concurso, nos termos estabelecidos por este Edital: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 
para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 01 de abril de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados nos cargos para os quais foram 
habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
15º 20131 CARLOS BENTO DA SILVA               15.414.716/SP 19/09/1963 84,67 

Para o cargo de Agente de Serviços Gerais / Feminino – Nível I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
5 º 21098 SILVANETE DA SILVA SANTANA FREITAS 24.630.230-

6/SP 
14/07/1973 100,00 

 

II - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, para 
comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta 
cidade, até o dia 01 de abril 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 ser nomeada no cargo para o qual foi habilitada, de acordo com 
a seguinte relação: 

Para o cargo de Médico Atendente I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1° 20282 GISLAINE MOREIRA CHACON 10446520 12/02/1991 53,33 

III - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 25 de março de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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‘ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017 e do Concurso Público nº 01/2018, destinados à 
seleção de candidatos e formação de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público 
municipal, das vagas atualmente existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade 
deste concurso, nos termos estabelecidos por este Edital: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 
para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 01 de abril de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados nos cargos para os quais foram 
habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
15º 20131 CARLOS BENTO DA SILVA               15.414.716/SP 19/09/1963 84,67 

Para o cargo de Agente de Serviços Gerais / Feminino – Nível I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
5 º 21098 SILVANETE DA SILVA SANTANA FREITAS 24.630.230-

6/SP 
14/07/1973 100,00 

 

II - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, para 
comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta 
cidade, até o dia 01 de abril 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 ser nomeada no cargo para o qual foi habilitada, de acordo com 
a seguinte relação: 

Para o cargo de Médico Atendente I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1° 20282 GISLAINE MOREIRA CHACON 10446520 12/02/1991 53,33 

III - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 25 de março de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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‘ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2019 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017 e do Concurso Público nº 01/2018, destinados à 
seleção de candidatos e formação de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público 
municipal, das vagas atualmente existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade 
deste concurso, nos termos estabelecidos por este Edital: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 
para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 01 de abril de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados nos cargos para os quais foram 
habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
15º 20131 CARLOS BENTO DA SILVA               15.414.716/SP 19/09/1963 84,67 

Para o cargo de Agente de Serviços Gerais / Feminino – Nível I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
5 º 21098 SILVANETE DA SILVA SANTANA FREITAS 24.630.230-

6/SP 
14/07/1973 100,00 

 

II - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, para 
comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta 
cidade, até o dia 01 de abril 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 ser nomeada no cargo para o qual foi habilitada, de acordo com 
a seguinte relação: 

Para o cargo de Médico Atendente I 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1° 20282 GISLAINE MOREIRA CHACON 10446520 12/02/1991 53,33 

III - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 25 de março de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes, através do Senhor  

Prefeito Municipal JOSE CARLOS BARUCI, faz saber que, de acordo 
com o transcrito na ata do certame e ausência de recurso de prazo recursal 
da Lei 10.520/02, HOMOLOGA o parecer do Pregoeiro nomeado pela 
Portaria nº. 4.981/19, de 14 de Março de 2019, e ADJUDICA, o Item 01 
do Lote 01  a empresa JEAN CARLOS VETORASSO-EPP, pelo valor 
de R$. 23.700,00,  referente ao Pregão Presencial nº.02/19  – Processo 
nº. 017/19.

S.J. das Duas Pontes, 22 de Março  de  2.019
-JOSE CARLOS BARUCI

- Prefeito Municipal 
Uma publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.
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EDITAL Nº 03/ 2.019
PROCESSO Nº 2.731/ 2.019

CONTRATO Nº 02/2.019
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 

DE FERNANDÓPOLIS/SP – IPREM
CONTRATADA: CERPAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: contratação de prestação de serviços de engenharia e ser-

viços correlatos, para elaboração de Projeto Executivo para reforma do 
prédio do IPREM de Fernandópolis-SP; contemplando a adaptação do 
prédio para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e pro-
jeto técnico para instalação dos equipamentos de combate a incêndio já 
existente e devidamente aprovado.

ASSINATURA: 25/03/2.019
VALOR: R$ 17.325,00 (dezessete mil; trezentos e vinte e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
031502 – Administração Geral do RPPS
09.122.0004.2085.0000 – Manutenção Da Administração Geral do 

RPPS
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas al-

terações.
Fernandópolis, 25 de Março de 2.019.

CREUSA MARIA DE CASTILHO NOSSA
Presidente - IPREM

Uma publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.
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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.

AVISO DE ADITIVO

Tomada de Preços 005/2016 (Proc. nº 044/2016). OBJ: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
(CBUQ), GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA 
- CF. CONTRATO COM A SECRETARIA DA CASA CIVIL E ESPECIFICAÇÕES NO 
ANEXO I., fica retificado o valor da supressão prevista na clausula primeira do Termo 
Aditivo nº 004/2018, para R$ 22.433,68 (vinte e dois mil quatrocentos e trinta e três reais 
e sessenta e oito centavos), referente ao LOTE B, com a empresa NOROMIX 
CONCRETO LTDA, CNPJ (MF) Nº 10.558.895/0001-38, referente ao contrato 006/2017 
para Pavimentação Asfáltica (CBUQ), Guias e Sarjetas em diversas ruas do Município de 
Macedônia – Conforme Contrato com a Secretaria da Casa Civil e especificações no 
anexo I.  NADA MAIS. Macedônia, 25/03/2019. Lucilene Cabreira Garcia Marsola -
Prefeita Municipal. 
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A EMEI Dalila da Silva Nu-
biato recebeu, recentemen-
te, novos mobiliários, que vão 
atender a demanda de alunos. 
A Escola Municipal de Educa-
ção Infantil fica localizada no 
bairro São Lourenço, em Ouro-
este.  Ao total foram entregues 
18 jogos com 4 cadeiras para o 
refeitório, 16 carteiras com ca-
deiras pequenas, 36 jogos com 
4 cadeiras para salas de aula, 
13 armários,  02 mesas gran-
des para sala dos professores, 
02 mesas carrinho para o refei-
tório, 04 conjuntos com mesas 

Os professores PEB 
I do Ensino Fun-
damental I  da 
Rede Municipal 

de Ensino de Ouroeste par-
ticiparam no dia 06 de mar-
ço do 2º Encontro Pedagógi-
co  que acontece na cidade 
de Macedônia. Neste dia os 
professores realizaram Ofici-
na de Contação de Histórias, 
ou seja, as diversas facetas 
da arte de ouvir e contar his-
tórias com Anderson Novelo. 

Profissionais da Educação 
Infantil participam do 
2º Encontro Pedagógico

É uma formação colabo-
rativa entre os municípios 
de Ouroeste, Indiaporã, Mi-
ra Estrela, Guarani D’Oeste 
e Macedônia, gerando des-
ta forma economia a todos 
os municípios participantes 

que tem seus profissionais 
de educação participando de 
mais uma capacitação.

E no dia 8 de março par-
ticiparam de uma palestra 
com André Gandolf, um di-
álogo musical sobre edu-

cação humanizada onde 
os educadores são levados 
a uma importante reflexão 
sobre o que é a arte de edu-
car e o impacto positivo de 
uma educação que ilumina 
a vida do aluno.Professores participaram do 2º Encontro Pedagógico  

EMEI Dalila da Silva Nubiato recebe novos mobiliários

e gaveteiros para a secretaria, 
fogão e liquidificador industrial. 

A intenção é de que todas as 
escolas da rede municipal  ofe-

reça as crianças não só quali-
dade do ensino, mas também 
segurança e conforto. “Todo 
o momento temos mostrado 

o  nosso comprometimento 
com a Educação. Realizamos 
várias ações para isso, infeliz-
mente estamos pendentes na 

questão dos ventiladores, que 
na verdade já chegaram à es-
cola, mas é necessário a apro-
vação do FDE, então depende 

de outros órgãos. Peço a com-
preensão dos pais e mais um 
pouco de paciência”, declarou 
a prefeita Lívia Oliveira.

Intenção é de que todas as escolas da rede municipal ofereçam às crianças segurança e conforto

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste
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à  EM ESTADO GRAVE 

Na noite do último sá-
bado, 23, a Polícia Militar 
prendeu um indivíduo, bas-
tante conhecido nos meios 
policiais. O criminoso se 
encontrava em saída tem-
porária do cumprimento 
de pena por crimes ante-
riores e circulava pelas ru-
as de Fernandópolis em um 

Honda Civic, de cor cinza, 
com placas de Araraqua-
ra (SP).

De acordo com o boletim 
de ocorrência, durante a 
abordagem, nada de ilí-
cito foi encontrado com o 
homem, no entanto, quan-
do os policiais efetuaram 
a inspeção veicular, des-
cobriram indícios de frau-
de e adulteração, tais co-

mo no chassi do veículo, 
nas placas e no motor, 
além do documento apre-
sentado também possuir 
erros e detalhes de indí-
cios de fraude, fato confir-
mado com a ação conjun-
ta com a Polícia Militar de 
Araraquara, que se deslo-
cou até a residência do re-
al proprietário e consta-
tou que o veículo original 

estava por lá, confirman-
do o fato de que o veícu-
lo encontrado em Fernan-
dópolis tratava-se de um 
veículo dublê, produto de 
crime. 

Diante do fato, foi dada 
voz de prisão em flagrante 
ao criminoso, que perma-
nece à disposição da Jus-
tiça. O caso é investigado 
pela Polícia Civil. 

Três publicações: Dias 26, 27 e 28 de Março de 2019.
1ª publicação: Terça-feira, dia 26 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.499.

publicações

O peão Rafael Apa-
recido Prates, 23 
anos, de Burita-
ma, se aciden-

tou quando disputava o ro-
deio em touros na cidade de 
Mira Estrela. Ele está inter-
nado em coma induzido na 
UTI da Santa Casa de Fer-
nandópolis.

No acidente, que aconte-
ceu na noite de sexta-fei-
ra, 22, a corda escapou da 
mão do peão que no ar le-
va um coice do touro. Logo 
em seguida Rafael bate a 

Peão de rodeio não 
apresenta melhora 
e permanece 
internado na UTI 

Momento em que Rafael levou coice do animal 

Rafael Aparecido se feriu em montaria na Festa 
do Peão de Mira Estrela após levar coice de touro 

cabeça no chão e ainda dá 
três passos, mas cai desa-
cordado.

Segundo sua prima, Kelly 

Santos, ele está na UTI em 
coma induzido, com o pul-
mão machucado. “Ele vai 
sair dessa e vamos come-

morar duas vidas, pois es-
sa semana ele comple-
ta mais um ano de vida”, 
destaca.

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net

à  DURANTE SAíDA TEMPORáRIA

PM prende homem que 
circulava com veículo dublê 
pelas ruas do município 
Criminoso se encontrava em saída temporária do cumprimento de pena por crimes anteriores

Veículo foi apreendido pela Polícia
durante o registro da ocorrência

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Prefeitura de Fernandópolis

à  SÉRIES A1 E A2

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi

O resultado coletivo dos 
atletas de Karatê de Fernan-
dópolis rendeu ao grupo o 
terceiro lugar na II Copa Ibi-
rá de Karatê, realizada no sá-
bado, 23 de março, no Giná-
sio Municipal Ivone Fiorotto 
e Saverio Zitto, na cidade de 
Ibirá.

A primeira colocação ficou 
com o clube São João, de Li-
meira; e a segunda coloca-
da foi a Associação Keikon, 
de Taquaritinga. A Associa-
ção Dojokan, que representa 
Fernandópolis nas competi-
ções oficiais, levou 18 atletas 
para o evento, com apoio da 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer, e trouxe 10 
medalhas de ouro, oito de 
prata e quatro de bronze.

A competição contou com a 

O Sicredi – insti-
tuição financeira 
cooperativa com 
mais de 4 milhões 

de associados e atuação em 
22 estados e no Distrito Fede-
ral – acaba de assinar contra-
to com a Federação Paulista 
de Futebol para dar nome ao 
Paulistão 2019 e 2020, tanto 

da Série A1, quanto da A2 (di-
visão de acesso).

“É uma imensa satisfação 
para a Federação Paulista de 
Futebol formalizar essa parce-
ria do Sicredi no Paulistão A1 e 
A2. O Futebol Paulista se for-
talece ao lado de instituições 
e marcas respeitadas, como o 
Sicredi”, afirma o presidente 
da Federação Paulista de Fute-
bol, Reinaldo Carneiros Bastos.

Além do Campeonato Pau-
lista, o Sicredi patrocina ou-
tros estaduais, como do Pa-
raná e do Rio de Janeiro, a 
Copa São Paulo de Futebol 
Junior e a Copa Continen-
tal do Brasil, assim como al-
guns clubes que disputam 
essas competições. O apoio 
aos estaduais é viabilizado 
pelo Sicredi, que vai inaugu-
rar mais de 200 agências ao 

longo de 2019 no País, sendo 
entre 80 e 100 apenas no es-
tado de São Paulo.

Em todas essas competi-
ções a marca da instituição 
financeira cooperativa esta-
rá presente na comunicação 
visual dos estádios e arenas 
durante os jogos das compe-
tições, em painéis estáticos 
e de LED. Também serão re-
alizadas ações de ativação e 

de relacionamento com asso-
ciados nas partidas.

De acordo com o gerente de 
marketing da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, Rogerio Leal, a par-
ticipação crescente da marca 
no futebol se deve aos resulta-
dos colhidos nos últimos anos. 
“O nosso número de associa-
dos, o patrimônio e os bens 
administrados vêm crescen-
do de maneira constante e a 

visibilidade da nossa marca 
nas competições esportivas 
ajuda muito no entendimen-
to do que é uma instituição fi-
nanceira cooperativa e como 
ela pode contribuir para o de-
senvolvimento das comunida-
des onde atuamos. Sem falar 
na grande audiência e enga-
jamento que o futebol tem, em 
especial, no campeonato pau-
lista”, destaca.

Campeonato Paulista agora é Paulistão Sicredi
Marca da primeira instituição financeira cooperativa do Brasil dá nome aos campeonatos de 2019 e 2020

participação de cerca de 400 
atletas de 30 cidades, dispu-
tando diversas categorias co-
mo: infantil, adulto, máster e 
também uma especialmente 
para deficientes físicos.

Interessados em saber 
mais sobre as aulas de Kara-
tê em Fernandópolis devem 
procurar o professor Adauto 
Guarnieri, na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Lazer.

 
Os atletas que integram 

a escolinha de futebol de 
Valentim Gentil iniciaram 
no final de semana a Copa 
União de Base que vai reu-
nir várias equipes da re-
gião. A disputa começou 
no sábado, 23, válida pela 
primeira rodada da com-
petição e foi contra a ca-
tegoria de base de Auri-
flama.

Os resultados foram sa-

tisfatórios para os pratas 
da casa. Na categoria sub-
12, Valentim Gentil ven-
ceu a partida por 13 a 0. 
Na sub-14, o jogo terminou 
empatado em 0 a 0. E na 
sub-16, a escolinha de fu-
tebol venceu por 14 a 0 o 
time de Auriflama.

No domingo (24), as equi-
pes da escolinha de futebol 
foram a campo para amis-
tosos contra o time de Fer-
nandópolis. Na categoria 
sub-7, Valentim Gentil ven-

ceu por 3 a 0. Na sub-9, o 
resultado também foi favo-
rável ao time da casa com 
a vitória por 2 a 0. E na Sub 
11, o resultado foi igual pa-
ra as duas equipes, 0 a 0.

A segunda rodada da 
competição será realiza-
da no sábado, dia 31, a 
partir das 8h no Estádio 
Municipal de Esportes 
“Raphael Cavalin” com 
entrada gratuita. A dis-
puta será contra Estrela 
d’Oeste.

à  CATEGORIA DE BASE 

Copa União tem início com
vitórias dos times da casa

à  KARATÊ

Município conquista o 
3º lugar na 2ª Copa Ibirá  
Atletas da Associação Dojokan representaram
Fernandópolis na competição realizada no sábado, 23

Competição contou com a participação de cerca de 400 atletas

A próxima disputa é no sábado contra Estrela d’Oeste, 
válida pela segunda rodada da competição

Categoria sub-16 de Valentim Gentil venceu a equipe de Auriflama por 14 a 0

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil
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jogo dos 7 Erros

Resumo de Novelas

ESPELHO DA VIDA 
Terça-feira, 18h00

Vicente se emociona com o encontro de 
Daniel e Margot. Grace encontra um ob-
jeto antigo e acredita que seja o novo 
portal. Américo enfrenta Pente Fino, e os 
dois acabam presos. Ana e Flávio prome-
tem ajudar Vitor e Jadson. Pat decide via-
jar às escondidas para o Rio de Janeiro 
para conhecer Ricardo Júnior, e Michele 
se preocupa. Alain conta sobre a história 
de Julia e Danilo, e Daniel fica comovido. 
Graça ameaça Eugênio e exige que ele li-
berte Piedade. Hildegard repreende Lu-
cas ao flagrá-lo com Brigite. Isabel cons-
trange Alain na frente de Daniel e Letícia. 
Dora comemora que Teresa voltou a falar. 
Eugênio ameaça Albertina. Margot des-
cobre que Daniel é seu neto.

VERÃO 90 
Terça-feira, 19h15

Madá conta a Álamo que viu masca-
rados dançando em seu sonho. Jerôni-
mo reclama com Manu da pressão que 
está sofrendo na PopTv. Mercedes im-
pede que Janaína alugue o imóvel que 
deseja para abrir seu restaurante. Je-
rônimo sugere um novo programa com 
Vanessa como apresentadora, mas ela 
rejeita a ideia. Moana conta a Janaína 
que foi Mercedes quem agiu para que 
ela não alugasse o imóvel.

A TERRA PROMETIDA
Terça-feira, 20h50

A curandeira vai socorrer a moça e Ya-
na fica sozinha na tenda. Acsa se di-
verte com o constrangimento do irmão. 
Mireu consegue ver Zareg, Racal e Bo-
gotai infiltrados entre os hebreus. Jogli 
repara no cananeu e alerta os demais, 
mas Mireu consegue fugir. Sorrateiro, 
Tobias entra na tenda de Darda para 
executar Yana. Ele percebe que ela es-
tá diante de uma tina de água lavando 
o rosto e empurra a cabeça de Yana. Ela 
começa a se afogar. Léia chega de re-
pente e se assusta ao ver o filho tentan-
do matar Yana. Ela corre e ordena que 
ele pare. Tobias vai embora. Yana fica 
desacordada. Laís agradece pelos cui-
dados de Darda. Yana acorda e diz que 
Léia salvou sua vida. 

O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-feira, 21h00

Robério alerta Judith sobre o risco 
de Olavo acabar com Serro Azul. Fir-
mina estranha a presença de Luz no 
salão de Neide. Padre Ramiro come-
mora com Maltoni e Elisa a confirma-
ção do casamento dos dois. Juran-
dir decide voltar a Serro Azul para o 
casamento da filha, e Afrodite suge-
re uma reconciliação com Milu. Mir-
tes confronta Rita de Cássia sobre as 
calcinhas de Machado. Sampaio ten-
ta se reaproximar de Valentina. Ola-
vo faz uma proposta a Eurico. Sóste-
nes e Murilo vão ao salão falar com 
Neide.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Roger diz a Claudia que ela está recon-
tratada, mas que será a última chan-
ce da secretária. Marcelo conta a Iuri 
que vai expor seu trabalho junto com 
Luísa e ainda mostra uma mensagem 
de Nadine. As apresentações da aula 
de dança de Branca começam e Débo-
ra aproveita para fazer provocações. 
Brenda e Jefferson se apresentam e 
são muito aplaudidos. Enquanto is-
so, Poliana, João, Gael, Benício, Má-
rio e Lorena vão à casa de máquinas 
para encontrarem os arquivos perdi-
dos de Pendleton. Mirela e Luca dan-
çam valsa e, de longe (e triste), Vini 
observa tudo. Sara, invisível, atrapa-
lha o plano das crianças descobrirem 
mais coisas sobre Pendleton. 

MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Capítulo não será exibido.

Teve festa na casa de Anitta após 
desfile das escolas de samba no 
Rio, jantar em São Paulo e até cli-
ma de romance nos bastidores de 
um clipe gravado nos Estados Uni-
dos. Nos últimos dias, Gabriel Me-
dina tem circulado com frequência 
com a cantora. E nesse final de se-
mana, o influenciador digital Carli-
nhos Maia acabou gravando a Po-
derosa em uma chamada de vídeo 
com o surfista, o que levantou ain-
da mais a suspeita dos fãs de um 
possível namoro.

Porém, amigos de Gabriel Medi-
na não acreditam em um relacio-
namento sério entre ele e Anitta. 
De acordo com uma pessoa próxi-
ma ao surfista, o estilo de vida do 
jovem de 25 anos é bem diferente 
da cantora:

“É improvável virar namoro. Ga-
briel é um garoto na dele, quieto, fe-
chado, tímido, não gosta de se ex-
por. Ele sempre foi muito dedicado 
ao surfe e gosta de ficar sempre pró-
ximo a família. A Anitta é o oposto”.

Para os Jogos Olímpicos de Tó-

quio, em 2020, os dois primeiros 
surfistas de cada país que ficarem 
entre os dez do ranking mundial te-
rão a classificação assegurada para 
o Japão. O medo de algumas pesso-
as próximas a Medina é que o sur-
fista perca o foco no esporte em um 
ano decisivo.

“Um representante de um pa-
trocinador está com medo que 
ele goste mais de ser celebridade 
do que atleta próximo ao momen-
to que o surfe finalmente entra-
rá nas Olimpíadas. Por enquanto, 
ele está de férias e curtindo, mas 
em breve essa badalação tem que 
acabar”, diz um membro do staff 
do surfista.

Em 2017, Gabriel Medina e Anit-
ta também circularam em clima de 
intimidade. Na ocasião, os dois con-
versaram bem animados no cama-
rim da cantora antes de um show 
na Barra da Tijuca, Zona Oeste do 
Rio. Logo depois, curtiram uma fes-
ta pré-night que rolou antes de Me-
dina partir, sozinho, para outros du-
as casas de show.

Às vésperas de comple-
tar 56 anos, Xuxa se 
diz realizada profissio-
nalmente e envolvida 

numa relação amorosa “comple-
ta” com o ator Junno Andrade:

- Fazemos planos para o futuro, 
queremos ficar velhinhos juntos.

Durante uma longa entrevista, 
ela contou como era o relaciona-
mento com Luciano Szafir, pai de 
sua filha, Sasha, e afirmou que es-
tá pronta para ser avó:

- É um sonho.
A apresentadora revelou ainda 

o motivo pelo qual resolveu ras-
par a cabeça:

- Foi uma libertação. Sempre ti-
ve problemas para cuidar do meu 
pouco cabelo.

Xuxa comentou também os ata-
ques que vem recebendo nas re-
des sociais por causa de sua idade:

- Sou muito cobrada porque as 
pessoas se chocam com o enve-
lhecimento. Não tenho o mesmo 

corpo nem a voz dos 20 anos. Uma 
parte do meu público não se con-
forma com isso, quer me ver como 
uma menina, usando chuquinha. 
Mas as pessoas precisam com-
preender que esse inconformis-
mo delas atrapalha a minha evo-
lução natural.

Amigos de Medina não acreditam em 
namoro com Anitta e temem por Olímpiadas

Medina e Anitta andam
em clima de intimidade 

Pronta para ser avó, 
Xuxa conta porque 
resolveu raspar a 
cabeça: “libertação”

Xuxa é casada com Junno Andrade
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Alison Ragiotto comemora 
a passagem de mais um 
aniversário ao lado da amada 
Julia Martins. Parabéns!

Fernanda Birolli 
celebra a data 

em grande estilo.

Higor Martins recebe 
inúmeras mensagens de 
carinho de toda galera.

A querida Mariana Carla 
festeja a data ao lado de 

amigos e familiares.

Rubens Rios comemorou no último dia 24, “50 
anos de Escritório São Paulo”. Ele recebe os 

votos dos sócios, funcionários e colaboradores.

A sorridente 
Simone Vick 
também 
está na lista 
dos home-
nageados.

A secretária administrativa 
da Etec, Teresa Cristina 

Gonçalves Souza, recebe 
o carinho especial de toda 

galera pelo seu aniversário. 

Apoio:


