
celebridades social

Marina Ruy Barbosa avalia 
afastamento de Giovanna 
Ewbank: “serve de aprendizado”
Marina chamou a atenção do jornalistas quando, na saída do 
evento, falou de forma discreta sobre o fato de Giovanna Ewbank 
ter dado unfollow nas redes sociais e voltado atrás no último sá-
bado, após uma reaproximação entre as duas. 

Confirmado: Débora Falabella 
e Murilo Benício se separaram
Murilo Benício e Débora Falabella se separaram, confirma a asses-
soria de imprensa dos atores. Os dois estavam juntos desde 2012, 
quando protagonizaram a novela “Avenida Brasil”. Murilo Benício 
e Débora Falabella compraram os direitos do livro que deu origem 
à série “Doctor Foster”, da BBC. O ator iria dirigir a ex-companhei-
ra, porém, a atriz não poderá seguir no projeto por falta de agenda.

Página A8

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações 
de Fernandópolis e região estão na 
coluna Social. Na foto, destaque 
para a Nara Liz, que comemora 
idade nova. Confira também o re-
sumo da sua novela favorita. Pági-
nas A7 e A8
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 06/05/19

 32°

 21°

7mm 
63%


chuva

 92% 
56%

NNE 
8km/h


vento

 06:39h 
17:55h

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

TER - 07/05/19
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5mm 
88%
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57%
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17:55h

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

QUA - 08/05/19
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17:54h

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

NoiteTardeManhã
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à  R$ 40 MILHÕES POR DANOS MORAIS COLETIVOS

MPF processa Universidade Brasil por 
excesso de alunos no curso de Medicina 

O Ministério Público Federal 
ajuizou uma ação civil pú-
blica contra a Universidade 
Brasil devido ao preenchi-

mento ilegal de vagas em excesso no 
curso de Medicina oferecido no cam-
pus de Fernandópolis. No processo, o 
MPF pede que a Justiça determine li-
minarmente o cancelamento de matrí-
culas efetuadas além do limite autoriza-
do pelo Ministério da Educação e proíba 
a realização de novos processos seleti-
vos para a graduação, sejam vestibula-
res ou de transferência. Embora a Uni-
versidade Brasil tenha permissão para 
a abertura de até 205 vagas anuais para 
ingresso no curso de Medicina e afirme 
respeitar esse quantitativo, documen-
tos apresentados pela própria institui-
ção demonstram que, hoje, só no segun-
do ano da graduação, há, no mínimo, 
403 alunos matriculados. Os números 
comprovam também o excesso de es-
tudantes nas turmas de terceiro, quarto 
e quinto anos. Ao todo, a universidade 
conta atualmente com, ao menos, 347 
graduandos de Medicina, além da ca-
pacidade regular.  Página A3

à  WBPF-SP ESTREANTES 2019

No último domingo, 05, o fernando-
polense André Fávero, conquistou o 
2° lugar no WBPF-SP ESTREANTES 

2019, em São Paulo, na categoria Men’s 
Physique, acima de 1,80 cm. De acor-
do com Duzão Saraiva, treinador do 

atleta, o objetivo agora é  buscar novos 
desafios e consequentemente testar a 
capacidade de seu atleta. Página A6

Fernandopolense é 
destaque em competição
de Fisiculturismo em SP

Número de estudantes 
está além do permitido 

pelo MEC 

Estudantes paulistas terão
15 minutos a mais de aula por 
dia a partir do próximo ano

O Governador João Doria e o Secre-
tário de Estado da Educação, Rossie-
li Soares, lançaram nesta segunda-
-feira (6), o Inova Educação. Trata-se 
de um modelo pedagógico pioneiro 

que vai conectar as escolas à realida-
de dos estudantes do século 21 e se-
rá ofertado a partir de 2020 a todos os 
dois milhões de estudantes matricu-
lados nos anos finais do Ensino Fun-

damental e do Ensino Médio na rede 
estadual de São Paulo. Estes estudan-
tes ganharão uma aula a mais e um 
aumento na carga horária de 15 mi-
nutos por dia. Página A4

à  ILHA SOLTEIRA

Reservatório
de usina 
hidrelétrica
está com 
95% da 
capacidade

O reservatório da usina hidrelétrica 
de Ilha Solteira está com quase 100% 
da capacidade em uma época que não 
é muito comum. Segundo o ONS, o re-
servatório está com 95,68%, sendo que 
estava 81,81% no mesmo mês do ano 
passado. Em janeiro, o reservatório es-
tava com 55,91% da capacidade, mas 
a chuva neste ano ajudou e o reserva-
tório encheu. Página A5

Inscrições 
para o Enem 
2019 estão 
abertas 

As inscrições para o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 2019 co-
meçaram na segunda-feira, 6, às 10h, e 
podem ser feitas até o dia 17, exclusiva-
mente pela internet, por meio da Pági-
na do Participante. As provas estão mar-
cadas para os dias 3 e 10 de novembro. 
A taxa de inscrição custa R$ 85 e deve 
ser paga até o dia 23 de maio, de acordo 
com o cronograma do exame. Página A4

Provas estão 
marcadas para os dias 
3 e 10 de novembro 

Mega-Sena:
ninguém acerta 
as seis dezenas 
e prêmio vai a 
R$ 170 milhões

 Página A2
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à  NOVO PARCEIRO

É preciso
O tempo é uma 

das coisas mais 
preciosas que 
existem, princi-

palmente hoje, em que pre-
cisamos correr sem parar, 
numa busca frenética por 
dinheiro e pela manuten-
ção dos bens que conquis-
tamos com muito esforço. 

Por isso, perder tem-
po é por demais penoso, 
haja vista a necessidade 
de sorvermos com máxi-
ma intensidade os mo-
mentos em que fazemos o 
que dá prazer, junto com 
quem nos merece. É pre-
ciso abandonar o que não 
se pode mudar.

Abandone a falsa ilusão 
de o outro vá mudar, de que 
um dia ele vai acordar e, 
sem mais nem menos, mu-
dará seu comportamento, 
nem que seja daqui a anos 
e anos. Quem realmente 
quer mudar não precisa 
de ninguém lhe imploran-
do, dia após dia, que mude. 
Poucos conseguem mudar 
comportamentos que pre-
judicam quem está ao lado, 
pois, para isso, é preciso 
enxergar o outro. Pessoas 
que machucam não enxer-
gam ninguém além do eu.

Abandone o amor por al-
guém, quando esse sen-
timento só existir dentro 
de você. Ninguém conse-
gue sustentar um relacio-
namento sozinho, simples-
mente porque afeto não 
vinga de forma unilateral, 
sem reciprocidade e cum-
plicidade. Mendigar senti-

mentos 
é humi-
l h a n t e 
demais, 
pois só 
traz dor 
e vazio. O eco amoroso vem 
com verdades, nada me-
nos do que isso. Ecos va-
zios não significam nada e 
você merece muito mais do 
que nada.

Abandone as amizades 
que não possuem nenhum 
resquício de lealdade na 
forma como se desenvol-
vem. Assim como nos re-
lacionamentos amorosos, 
se não houver duas partes 
completas e mutuamente 
ligadas, o peso recairá todo 
de um lado só. E, se for vo-
cê quem carrega esse peso 
extra, certamente não com-
pensa permanecer mais ali. 
Não force amizade, nem 
se humilhe por quem nun-
ca se lembra de que você 
existe. Antes de qualquer 
coisa, seja seu próprio me-
lhor amigo.

Como se vê, abandonar 
pessoas que não amam de 
volta, lugares que sufocam, 
situações que machucam 
e lembranças doídas se-
rá uma estratégia de so-
brevivência eficaz e extre-
mamente necessária, caso 
queiramos seguir em paz. É 
assim que a gente não per-
de a esperança de ir ao en-
contro de gente verdadeira 
e de momentos preciosos, 
que nos aguardam sempre 
por aí, quando menos es-
peramos.
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imagem do dia
O avião de 
passageiros 
Aeroflot Sukhoi 
Superjet 100 
é visto após 
um pouso de 
emergência 
no aeroporto 
de Moscou, 
na Rússia. 
Segundo o 
ministro dos 
Transportes 
russo, Yevgeny 
Ditrikh, 41 
pessoas 
morreram e 37 
sobreviveram, 
sendo 6 
delas em 
estado grave.
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outras matérias 
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O Samsung Pay, ser-
viço de pagamen-
tos móveis da Sa-
msung, tem um 

novo parceiro em seu por-
tfólio no Brasil: o Sicredi. A 
novidade está disponível pa-
ra associados da instituição 
financeira cooperativa que 
possuem os cartões Sicredi 
Mastercard e Sicredi Visa e 
também beneficia quem uti-
liza a Máquina de Cartões 
do Sicredi. Com o acordo, os 
clientes passam a ter aces-
so ao serviço de pagamento 
móvel, simples, seguro e que 
é aceito em uma série de es-
tabelecimentos comerciais, 
aplicativos e lojas online ha-
bilitados por todo o país.  

A parceria traz praticida-
de às transações dos asso-
ciados do Sicredi, que agora 
podem realizar pagamentos 

na função crédito sem a ne-
cessidade de utilizar o car-
tão, bastando apenas que a 
autorização aconteça atra-
vés de senha (PIN) ou im-
pressão digital utilizando 
smartphones e smartwa-
tches elegíveis.

“Esta é mais uma parceria 
que leva conveniência e se-
gurança para os associados, 
tornando o seu dia a dia mais 
prático e descomplicado”, 
ressalta a superintendente 
de Planejamento e Controle 
de Produtos do Banco Coo-
perativo Sicredi, Gisele Ro-
drigues.

O Samsung Pay é aceito 
em uma série de estabeleci-
mentos comerciais, aplica-
tivos e lojas online habilita-
dos por todo o país, trazendo 
simplicidade, praticidade e 
segurança às transações fi-
nanceiras. “Sempre coloca-
mos o consumidor em pri-

meiro lugar quando tomamos 
nossas decisões e a parceria 
com a Sicredi não foi diferen-
te. Quanto mais abrangen-
te for nosso portfólio, mais 
conveniência para o consu-
midor, que ganha cada vez 
mais opções para fazer suas 
compras com comodidade e 
rapidez”, diz Paulo César do 
Nascimento, Gerente Sênior 
de Samsung Pay no Brasil.

SAMSUNG PAY:
PIONEIRO NO BRASIL
Há mais de dois anos, a 

Samsung foi pioneira e lan-
çou o Samsung Pay no Bra-
sil com o intuito de oferecer 
aos usuários uma nova ma-
neira de efetuar transações. 
Graças às tecnologias NFC 
e MST (tecnologia proprietá-
ria da Samsung), os consu-
midores não precisam mais 
se preocupar com seus pa-
gamentos, podendo realizá-
-los em praticamente todos 
os estabelecimentos do País 
por meio de seu smartpho-
ne ou smartwatch.

Sicredi e Samsung Pay 
anunciam parceria
Associados da instituição financeira cooperativa 
com cartões Sicredi Mastercard e Visa agora 
têm acesso ao serviço de pagamentos móveis

Ninguém acertou as seis 
dezenas do concurso 2.148 
da Mega-Sena, realizado às 

20h deste sábado, 04, em São 
Paulo. 

O prêmio acumulou. As de-
zenas sorteadas foram: 08 - 
15 - 32 - 33 - 58 - 59.A quina 

teve 296 acertadores; cada 
um levará R$ 37.666,84. Ou-
tros 21.684 apostadores acer-
taram a quadra; cada um re-
ceberá R$ 734,53.

As apostas podem ser fei-
tas até as 19h do dia do sor-
teio, em qualquer lotérica do 
país ou pela internet. A apos-
ta mínima custa R$ 3,50.

à  SORTE 

Mega-Sena: ninguém acerta as seis 
dezenas e prêmio vai a R$ 170 milhões

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Sicredi



TERÇA-FEIRA, 07 DE MAIO DE 2019  |  Geral | A3
à  R$ 40 MILHÕES POR DANOS MORAIS COLETIVOS

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela Seta Consultoria e Serviços 
S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções temporárias de Farmacêutico, Professor 
de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, para pre-
enchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante 
a validade do Processo Seletivo nº 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019, 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 13 de maio 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 contratados temporariamente nos 
cargos para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação:

II - 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, constarão as demais informações.

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para 
concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, 
nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados (as) os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 02/2019, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 13 de maio de 2019, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhes ser concedido estágio voluntário: 

Estagiário Voluntário - Pedagogia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

12 ° 85  DANIELE CAMILA BALISTA CARBELLO  27 

13° 85  MARCOLINA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS 15 

14° 85  JHONNY DOURADO MARQUES   05 

15° 80  EDVANIA CAMBRAIS CALDEIRA SALOMÃO 08 

16° 80  DENISE DE ALBUQUERQUE CARDOSO  42 

17° 80  ÂNGELA BEZERRA CEZARIO   21 

18° 80  VITÓRIA APARECIDA SILVA DE MIRANDA 34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

 

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 04/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela 
Seta Consultoria e Serviços S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções 
temporárias de Farmacêutico, Professor de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em 
Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, 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 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019, 

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 
13 de maio 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 contratados 
temporariamente nos cargos para os quais foram habilitados, de acordo com a 
seguinte relação: 

Para o cargo temporário de Professor de Educação Básica I (PEB) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33 ° 70,00  LUCIANA RIBEIRO LEOPOLDINO  0000238 

    DE CARVALHO 

34° 70,00  ANALIA MICHAELA TRIGO BENTO  0000292 

35°  70,00  LETÍCIA DIAS DA SILVA RONCULATO  0000103 

36° 70,00  ROSINEIS ALVES DA SILVA FERNANDES 0000008 

37° 70,00  LEONEL DE LIMA CARVALHO   0000504 

38°  70,00  JULIANA FRANCA GESUATO   0000400 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

O Ministério Públi-
co Federal ajuizou 
uma ação civil pú-
blica contra a Uni-

versidade Brasil devido ao 
preenchimento ilegal de va-
gas em excesso no curso de 
Medicina oferecido no cam-
pus de Fernandópolis. No pro-
cesso, o MPF pede que a Jus-
tiça determine liminarmente 
o cancelamento de matrícu-
las efetuadas além do limite 
autorizado pelo Ministério da 
Educação e proíba a realização 
de novos processos seletivos 
para a graduação, sejam ves-
tibulares ou de transferência.

Embora a Universidade 
Brasil tenha permissão para 
a abertura de até 205 vagas 
anuais para ingresso no cur-
so de Medicina e afirme res-
peitar esse quantitativo, do-
cumentos apresentados pela 
própria instituição demons-
tram que, hoje, só no segun-
do ano da graduação, há, no 
mínimo, 403 alunos matricula-
dos. Os números comprovam 

também o ex-
cesso de es-
tudantes nas 
turmas de ter-
ceiro, quarto e 
quinto anos. 
Ao todo, a uni-
versidade con-
ta atualmente com, ao menos, 
347 graduandos de Medicina, 
além da capacidade regular.

“O provimento originário 
das vagas deve ocorrer sem-
pre através do vestibular, e 
ofertas de vagas em proces-
sos seletivos de transferên-
cia dependem de desistên-
cias ocorridas previamente. 
Da mesma forma, as novas 
vagas de determinado cur-
so superior, autorizadas pe-
lo MEC, somente podem ser 
ofertadas a partir dos vesti-
bulares seguintes”, esclarece-
ram os procuradores da Repú-
blica Carlos Alberto dos Rios 
Junior e José Rubens Plates, 
autores da ação.

AGUARDA 
POSICIONAMENTO 

DA JUSTIÇA
Alvo de uma recomendação 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA E POSSE E EXERCÍCIO 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 01/2018, homologado por meio de Edital de Homolo-
gação, datado de 01 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de 04 
de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

RESOLVE:
I - Ficam convocados e nomeados no Serviço Público Municipal, os candidatos habilitados no Concurso 

Público nº 01/2018, com vistas à posse e exercício nos cargos efetivos, conforme a seguinte relação:

II - Os candidatos nomeados deverão comparecer, para assinatura do Termo de Posse, no Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, no horário das 9h00 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

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, 06 de maio de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.

 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para 
concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, 
nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados (as) os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 02/2019, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 13 de maio de 2019, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhes ser concedido estágio voluntário: 

Estagiário Voluntário - Pedagogia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

12 ° 85  DANIELE CAMILA BALISTA CARBELLO  27 

13° 85  MARCOLINA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS 15 

14° 85  JHONNY DOURADO MARQUES   05 

15° 80  EDVANIA CAMBRAIS CALDEIRA SALOMÃO 08 

16° 80  DENISE DE ALBUQUERQUE CARDOSO  42 

17° 80  ÂNGELA BEZERRA CEZARIO   21 

18° 80  VITÓRIA APARECIDA SILVA DE MIRANDA 34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

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
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–

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

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, consi-
derando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para concessão de estágio não-obrigatório 
aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Ficam convocados (as) os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 02/2019, para comparecerem no 

Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até 
o dia 13 de maio de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhes ser concedido estágio voluntário:

II - 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, constarão as demais informações.

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para 
concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, 
nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados (as) os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 02/2019, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 13 de maio de 2019, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhes ser concedido estágio voluntário: 

Estagiário Voluntário - Pedagogia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

12 ° 85  DANIELE CAMILA BALISTA CARBELLO  27 

13° 85  MARCOLINA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS 15 

14° 85  JHONNY DOURADO MARQUES   05 

15° 80  EDVANIA CAMBRAIS CALDEIRA SALOMÃO 08 

16° 80  DENISE DE ALBUQUERQUE CARDOSO  42 

17° 80  ÂNGELA BEZERRA CEZARIO   21 

18° 80  VITÓRIA APARECIDA SILVA DE MIRANDA 34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para 
concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, 
nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados (as) os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 02/2019, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 13 de maio de 2019, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhes ser concedido estágio voluntário: 

Estagiário Voluntário - Pedagogia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

12 ° 85  DANIELE CAMILA BALISTA CARBELLO  27 

13° 85  MARCOLINA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS 15 

14° 85  JHONNY DOURADO MARQUES   05 

15° 80  EDVANIA CAMBRAIS CALDEIRA SALOMÃO 08 

16° 80  DENISE DE ALBUQUERQUE CARDOSO  42 

17° 80  ÂNGELA BEZERRA CEZARIO   21 

18° 80  VITÓRIA APARECIDA SILVA DE MIRANDA 34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela 
Seta Consultoria e Serviços S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções 
temporárias de Farmacêutico, Professor de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em 
Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, 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 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 01/2019, 

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 
13 de maio 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 contratados 
temporariamente nos cargos para os quais foram habilitados, de acordo com a 
seguinte relação: 

Para o cargo temporário de Professor de Educação Básica I (PEB) 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
33 ° 70,00  LUCIANA RIBEIRO LEOPOLDINO  0000238 

    DE CARVALHO 

34° 70,00  ANALIA MICHAELA TRIGO BENTO  0000292 

35°  70,00  LETÍCIA DIAS DA SILVA RONCULATO  0000103 

36° 70,00  ROSINEIS ALVES DA SILVA FERNANDES 0000008 

37° 70,00  LEONEL DE LIMA CARVALHO   0000504 

38°  70,00  JULIANA FRANCA GESUATO   0000400 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

publicações

MPF processa Universidade Brasil por 
excesso de alunos no curso de Medicina 

do MPF em março para que 
resolvesse as pendências, a 
instituição recusou-se a aca-
tá-la por contestar as irregu-
laridades apontadas. Segun-
do a Universidade Brasil, a 
portaria do MEC referente à 
quantidade de vagas autori-
zaria o ingresso de 205 alunos 
não só no primeiro ano do cur-
so, mas também nos demais, 
o que justificaria o acréscimo 

de estudantes em diversas 
turmas. Essa interpretação, 
porém, contraria as normas 
do Ministério da Educação, 
como a Portaria nº 20/2017, 
que restringe aos calouros, 
após exame vestibular, o pre-
enchimento de novas vagas 
autorizadas, sem menção a 
processos de transferência 
para os demais períodos.

A reportagem de O Extra.

net foi informada, por meio 
da assessoria de imprensa, 
de que a instituição aguar-
da posicionamento da Justi-
ça, tendo em vista que até o 
momento somente foi reali-
zado o pedido do MPF.  

MEC
O Ministério da Educação, 

por meio da União, também 
responderá à ação proposta 
pelo MPF. A pasta deixou de 

Número de estudantes está além do permitido pelo MEC 
fiscalizar a regularidade das 
matrículas e foi negligente ao 
permitir a ampliação repen-
tina do número de vagas no 
curso de medicina da Univer-
sidade Brasil. O limite de 205 
foi concedido em 2017, após 
o MEC emitir duas autoriza-
ções sucessivas, em feverei-
ro e novembro daquele ano, 
sem qualquer aperfeiçoamen-
to do curso que viabilizasse a 
expansão. Até 2016, quando 
a graduação de Medicina da 
instituição mantinha notas 
medianas ou fracas em ava-
liações nacionais, o vestibu-
lar só podia selecionar até 80 
ingressantes.

Além da concessão dos pe-
didos liminares, o MPF quer 
que, ao final do processo, a 
Universidade Brasil seja con-
denada ao pagamento de R$ 
40 milhões por danos morais 
coletivos. Ao MEC, os procu-
radores requerem que a Jus-
tiça limite essa sanção em R$ 
4 milhões.

* Com informações da 
Procuradoria da República 

no Estado de São Paulo

Universidade Brasil - Campus Fernandópolis

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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publicações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONSIDERANDO que foi convocada Assembleia Geral Ordinária 
para o dia 24 de abril de 2019, sem que fosse atingido, em primeira e 
segunda chamadas, o número mínimo de Irmãos para as deliberações 
constantes da Ordem do Dia;

FERNANDO CORDEIRO ZANQUI, provedor em exercício 
da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 
DEFERNANDÓPOLIS, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador 
do R.G. n.º 27.742.526-8 e inscrito no CPF/MF sob n.º 281.053.158-74, 
abaixo assinado, nos termos estabelecidos no ESTATUTO SOCIAL da 
Irmandade e vem, por meio do presente EDITAL:

CONVOCAR todos os Irmãos da Associação, no uso e gozo de seus 
direitos sociais, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
em conformidade com o estabelecido pelo Artigo 35 do Estatuto 
Social da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, 
a ser realizada no dia 09 de maio de 2019, no Instituto Avançado do 
Coração (IACOR), localizado na sede da Irmandade da Santa Casa 
de Misericórdia de Fernandópolis, situada na Avenida Afonso Cafaro, 
nº. 2.630, Jardim Santista, na cidade de Fernandópolis-SP, sendo a 
PRIMEIRA CONVOCAÇÃO com início às 18h00 e a SEGUNDA 
CONVOCAÇÃO, se necessária, com início às 18h30min, com a 
seguinte ORDEM DO DIA:

A) Nos termos do Artigo 33 ‘a’ do Estatuto Social, para deliberação 
e aprovação do Relatório e Contas do ano de 2018, apresentado pelo 
Conselho de Administração;

E, para que chegue ao conhecimento de todos os Irmãos e demais 
interessados, o presente Edital será publicado na imprensa local e afixado 
na Sede da Irmandade, em local franqueado ao público, tudo nos termos 
do Artigo 35 do Estatuto Social. 

Fernandópolis-SP, 02 de maio de 2019.
FERNANDO CORDEIRO ZANQUI

Provedor 
Três publicações: Dias 03, 04 e 07 de Maio de 2019.
1ª publicação: Sexta-feira, dia 03 de Maio de 2019.

2ª publicação: Sábado, dia 04 de Maio de 2019.
3ª publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

As inscrições pa-
ra o Exame Na-
cional do En-
sino Médio 

(Enem) 2019 começaram na 
segunda-feira, 6, às 10h, e 
podem ser feitas até o dia 
17, exclusivamente pela 
internet, por meio da Pági-
na do Participante. As pro-
vas estão marcadas para os 
dias 3 e 10 de novembro. A 
taxa de inscrição custa R$ 
85 e deve ser paga até o dia 
23 de maio, de acordo com 
o cronograma do exame.

O participante terá até o 
dia 17 de maio para atua-
lizar dados de contato, es-
colher outro município de 
provas, mudar a opção de 
língua estrangeira e alte-
rar atendimento especia-
lizado e/ou específico. De-
pois dessa data, nenhuma 
informação poderá ser al-
terada. 

O candidato que preci-
sar de atendimento espe-
cializado e específico deve 
fazer a solicitação duran-
te a inscrição. O prazo pa-
ra pedidos de atendimen-
to por nome social vai de 
20 a 24 de maio.

Quem já concluiu o en-
sino médio ou vai concluir 
ainda este ano pode utili-
zar as notas no Enem, por 
exemplo, em programas 
de acesso à educação su-
perior, de bolsas de estu-
do ou de financiamento es-
tudantil.

A prova também pode 
ser feita pelos chamados 
treineiros - estudantes que 
vão concluir o ensino mé-
dio depois de 2019. Neste 
caso, os resultados servem 
somente para autoavalia-
ção, sem possibilidade de 
concorrer efetivamente às 
vagas na educação supe-
rior ou para bolsas de es-
tudo. Esses participantes 
devem declarar ter ciên-
cia disso já no ato da ins-
crição.

ISENÇÃO
Mesmo quem solicitou 

a isenção da taxa precisa 
se inscrever. Estudantes 
que entraram com recur-
so relacionado ao pedido 
de isenção já podem veri-
ficar o resultado. As infor-
mações foram divulgadas 
na quinta-feira, 2, no Sis-
tema Enem. É necessário 
fazer login para acessar o 
resultado.

O Governador João Doria 
e o Secretário de Estado da 
Educação, Rossieli Soares, 
lançaram nesta segunda-fei-
ra (6), o Inova Educação. Tra-
ta-se de um modelo pedagó-
gico pioneiro que vai conectar 
as escolas à realidade dos es-
tudantes do século 21 e será 
ofertado a partir de 2020 a to-
dos os dois milhões de estu-
dantes matriculados nos anos 
finais do Ensino Fundamental 
e do Ensino Médio na rede es-
tadual de São Paulo. Estes es-
tudantes ganharão uma aula a 
mais e um aumento na carga 
horária de 15 minutos por dia.

“Este é o compromisso do 
Governo do Estado de São 
Paulo com a Educação. Nós 
não vamos ter um Brasil no-
vo se não tivermos uma edu-
cação nova; nós não vamos 
transformar o Brasil se não 
transformarmos a educação”, 
afirmou João Doria, que enfa-
tizou ainda que “a prioridade 
número um do país deve ser 
a educação! Só seremos uma 
nação plena e teremos jovens 
com oportunidades em igual-
dade de condições se tiver-
mos o apoio da educação“.

O Inova Educação é inspi-
rado nos resultados positi-
vos das práticas de sucesso 
já aplicadas em 633 escolas 
da rede estadual de São Paulo 
desde 2012. Além disso, está 
em consonância com a nova 
Base Nacional Comum Cur-
ricular (BNCC) na medida em 
que reforça as 10 Competên-
cias Gerais do documento.

O programa também res-
ponde a uma demanda da co-
munidade escolar identifica-
da no trabalho com diretores, 
professores e estudantes fei-
to desde o início do ano e in-
tensificado no mês de abril.

“Essas mudanças são fru-
to de um processo de escuta 
que envolveu profissionais 
da educação e estudantes, 
assim como a análise das bo-
as práticas já em curso den-
tro da nossa rede”, destaca 
o Secretário Rossieli.

Ao manter o estudante por 
mais tempo na escola, o Go-

verno do Estado de São Pau-
lo quer propiciar experiências 
educativas que tenham mais 
sentido para os jovens do sé-
culo 21. Dessa forma, preten-
de melhorar a aprendizagem, 
reduzir o abandono escolar, 
além de fortalecer o víncu-
lo entre alunos e professores.

Os estudantes terão sete 
aulas diárias de 45 minutos 
cada, ao invés de seis como 
é hoje. Todas as disciplinas 
regulares ficam mantidas e 
não haverá exclusão de ne-
nhuma delas. Pelo contrá-
rio, os professores terão mais 
oportunidades para compor 
sua jornada de trabalho e ain-
da receberem formação espe-
cializada para isso.

O modelo vai exigir um au-
mento da carga horária de 15 
minutos por dia. Quando es-
tiver em vigor, os estudan-
tes do período matutino pas-
sam a sair da escola às 12h35 
– não mais às 12h20. No perí-
odo vespertino, a saída pas-
sará a ser às 18h35 – atual-
mente é às 18h20.

No novo projeto pedagógico 
os estudantes ganharão du-
as aulas por semana de uma 
atividade chamada “Projeto 
de Vida”, mais duas aulas do 
componente Eletivas e uma 
de Tecnologia.

Os professores da rede es-
tadual interessados em lecio-
nar as aulas da nova proposta 
pedagógica poderão se ins-
crever em um processo sele-
tivo que será conduzido pe-
los diretores de cada escola.

A seleção será baseada em 
habilidades e os professores 
receberão formação específi-
ca. Os docentes da própria es-
cola poderão compor até 40% 
de sua jornada com as novas 
disciplinas. 

SOBRE AS
NOVAS AULAS

A partir de 2020, os alunos 
da rede estadual irão cursar 
duas disciplinas eletivas por 
semestre. As opções serão 
oferecidas a partir do levan-
tamento das necessidades e 
dos anseios dos estudantes 
e das possibilidades de ofer-
ta dos professores.

Cada escola organizará um 

“Feirão de Eletivas” no início 
do ano, para que todos discu-
tam conjuntamente quais se-
rão as opções ofertadas, com 
base nos interesses e proje-
tos de vida dos estudantes 
e nas formações e vocações 
dos professores.

Para apoiar o processo, a 
Secretaria Estadual da Edu-
cação disponibilizará uma 
espécie de “cardápio” com 
sugestões de temas a partir 
do levantamento de experi-
ências de sucesso da rede. 

O “cardápio de Eletivas” 
abrangerá temas como em-
preendedorismo, ética e cida-
dania, olimpíadas de conhe-
cimento, teatro, comunicação 
não violenta e mediação de 
conflitos, entre outras a serem 
definidos junto com a rede.

O estudante também par-
ticipará da definição do con-
junto das eletivas e poderá 
escolher entre as opções dis-
poníveis no mesmo horário.

Além disso, serão disponi-
bilizadas duas aulas sema-
nais de Projeto de Vida, onde 
os estudantes farão ativida-
des para definirem seus ob-
jetivos, planejarem seus ru-
mos futuros e se organizarem 
para chegar onde querem. As 
atividades abrangem ética e 
cidadania, sonhos, projetos 
na comunidade, mundo do 
trabalho, vida acadêmica etc.

Essas atividades serão es-
truturadas a partir da expe-
riência da própria rede com 
a disciplina de Projeto de Vi-

da - existente desde 2012 - e 
que auxiliam os alunos a de-
senvolverem a gestão do pró-
prio tempo, a organização 
pessoal, compromisso com 
a comunidade e perspecti-
vas para o futuro.

Por fim, a disciplina de Tec-
nologia pretende trabalhar 
quatros elementos com os alu-
nos: o pensamento computa-
cional, a cidadania digital, a 
cultura digital e o uso de dife-
rentes mídias e tecnologias.

Essa disciplina é estrutura-
da para ocorrer independen-
temente do nível de maturi-
dade tecnológica da escola, 
ou seja, os alunos poderão 
se beneficiar das descober-
tas que a tecnologia permite, 
qualquer que seja a quanti-
dade de computadores, qua-
lidade da conexão à internet 
ou nível de familiaridade dos 
professores com as tecnolo-
gias digitais. O objetivo é usar 
a tecnologia como ferramen-
ta para comunicação, criação 
de projetos e soluções.

Ao inserir esta disciplina, a 
Secretaria da Educação espera 
preparar seus estudantes para 
lidar também com as mudan-
ças que virão, aproximando a 
educação aos desafios do sé-
culo 21. Nesse sentido, den-
tre as questões que podem 
ser discutidas em sala de au-
la estão: como a inteligência 
artificial pode afetar o merca-
do de trabalho? Como utilizar 
de modo responsável os ca-
nais de comunicação online?

à  EDUCAçãO

(17) 99722-0568 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 303 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 35 MIL +  TRANSF.  DIV.

Inscrições estão 
abertas para
o Enem 2019
Provas estão marcadas para 
os dias 3 e 10 de novembro 

Estudantes paulistas terão
15 minutos a mais de aula por 
dia a partir do próximo ano
Estudantes terão 7 aulas diárias de 45 minutos cada ao invés das 6 atuais; medida vale a partir de 2020

Estudante também participará da definição do conjunto das eletivas
e poderá escolher entre as opções disponíveis no mesmo horário

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Governo de Estado de São Paulo

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2016.

Processo Administrativo nº 38/2016 – Pregão Presencial nº 06/2016
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS – SP.
CONTRATADA: UNIMED DE FERNANDÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, inscrita no CNPJ(MF) sob nº 53.535.654/0001-86.
OBJETO: Contratação de empresa, com registro na ANS – Agência Nacional 

de Saúde Suplementar, especializada na prestação de serviços continuados na área 
de assistência médica ou seguro saúde, com fator moderador (coparticipação dos 
beneficiários titulares nos termos do § 2º do art. 1º da Lei Municipal nº 4.500/2016), 
para a prestação/cobertura de serviços médico-hospitalares aos servidores ativos da 
Câmara Municipal de Fernandópolis/SP e seus dependentes, conforme descrição 
contida no Anexo I – Termo de Referência do Edital de Licitação do Pregão Presencial 
nº 06/2016 e, complementarmente, no contrato de adesão (empresarial), firmado 
entre a contratada e os beneficiários do plano ou seguro de saúde.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes de comum acordo, na forma convencionada 
na Cláusula 13.1 do contrato original, decidem ampliar a área de abrangência 
de atendimento do Plano de Saúde Empresarial UNIMED Fernandópolis, 
passando a vigorar as seguintes localidades: São José do Rio Preto, Votuporanga, 
Fernandópolis, Jales, Santa Fé do Sul, Meridiano, Pedranópolis, Macedônia, 
Guarani D’Oeste, Turmalina, Populina, Estrela D’Oeste, Ouroeste, São João 
das Duas Pontes, Rubineia, Santa Clara D’Oeste, Santa Rita D’Oeste, Santana 
da Ponte Pensa, Mira Estrela, Nova Canaã Paulista, Indiaporã e Três Fronteiras; 
correspondente ao Plano Empresarial Diamante Especial, com Acomodação 
Individual Especial: Apartamento. Atendimento Urgência/Emergência: Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – Devido à ampliação da área de abrangência de 
atendimento, contemplando adicionalmente as localidades de São José do Rio 
Preto, Jales e Votuporanga, o preço será acrescido em 10% (dez por cento) sobre 
o valor atual, passando a vigorar o valor mensal de R$ 13.742,47 (treze mil, 
setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos), a partir de 01 de 
Maio de 2019; conforme Tabela de Vendas com justificativa pertinente, anexada 
ao Processo Administrativo nº 38/2016 – Pregão Presencial nº 06/2016. 

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições contratuais 
permanecem inalteradas.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019 PROC. N.º 011/2019. O Setor de 

Licitações do Município de Mira Estrela-SP. OBJETO: Fornecimento de Material 
Odontológico, com entregas parceladas para UBS III, conforme quantidades e 
especificações no anexo II. EDITAL: Poderá ser retirado pessoalmente ou no 
site: www.miraestrela.sp.gov.br.  DIA: 17/05/2019, 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, 06 de Maio 
de 2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.

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.

publicações
Fernandópolis – SP, 02 de Maio de 2019.

- CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP -
Ademir de Jesus Almeida – Presidente.

Contratante
Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.
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publicações

Três publicações: Dias 04, 07 e 08 de Maio de 2019.
1ª publicação: Sábado, dia 04 de Maio de 2019.

2ª publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.

à  ILHA SOLTEIRA

O reservatório da usi-
na hidrelétrica de 
Ilha Solteira está 
com quase 100% 

da capacidade em uma época 
que não é muito comum. Se-
gundo o ONS (Operador Na-
cional do Sistema Elétrico), o 
reservatório está com 95,68%, 
sendo que estava 81,81% no 
mesmo mês do ano passado.

Em janeiro, o reservatório 
estava com 55,91% da capa-
cidade, mas a chuva neste 
ano ajudou e o reservatório 
encheu. No reservatório de 
Ilha Solteira, a água já avan-
çou 50 metros na prainha da 
cidade e se aproxima de lan-
chonetes no local.

A maioria dos reservató-
rios de usinas da região está 
com a capacidade acima dos 
85% (veja ao lado). A exceção 

é a usina de Água Verme-
lha, em Ouroeste (SP), abai-
xo dos 50%.
l Marimbondo: 88,21%
l Ilha Solteira: 95,68%
l Três Irmãos: 96,50%
l Água Vermelha: 43,10%

Mesmo com os reservató-
rios das usinas da região bem 

perto da capacidade máxi-
ma, neste mês está valendo 
a bandeira amarela na conta 
de energia elétrica. Segundo 
Jefferson Nascimento, que é 
do Conselho Nacional de Re-
cursos Híbridos e professor 
da Unesp de Ilha Solteira, is-
so acontece porque a situa-

ção não é a mesma no Bra-
sil inteiro.

“Tivemos chuvas em abril, 
que é atípico, chuvas em 
maio, e isso agrega água ao 
reservatório, um valor muito 
acima da expectativa desse 
ano. Mas isso não é igual em 
todas as usinas, em Água 

Vermelha está com 43% e no 
Nordeste teve seca, come-
çou agora a chuva. E o ONS 
verifica onde está produzin-
do mais para onde não está 
produzindo tanto e depois re-
verte isso, e fica balanceado 
o sistema”, afirma.

Já o Operador Nacional diz 

que além das chuvas atípicas 
de abril, as usinas de Ilha Sol-
teira e Três Irmãos não produ-
ziram muito energia e com is-
so os reservatórios encheram 
bastante. Isso é para evitar 
que a hidrovia Tietê Paraná 
não sofresse com uma pos-
sível baixa do nível.

Reservatório de usina hidrelétrica
está com 95% da capacidade Utilize o QR Code 

para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Ela e a usina de Três Irmãos estão com capacidade bem acima das demais; Água Vermelha está abaixo dos 50%

Reservatório da usina hidrelétrica de Ilha Solteira

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  WBPF-SP ESTREANTES 2019

No domingo, 05, começou a se-
gunda fase da Copa Palmeirinha de 
Futebol Amador, na cidade de Pal-
meira D’Oeste, e dois grandes jo-
gos foram realizados, confira os re-
sultados:
l C.A. URANIENSE 5 X 1 CAVACO/

DALAS (PALMEIRA D’OESTE)
l A.A. PONTALINDENSE 4 X 1 S.E. 

VOTUPORANGA
Com estes resultados as equi-

pes vencedoras, garantiram vaga 
na terceira fase da competição, e já 
sabem que irão se enfrentar, já os ti-
mes derrotados, foram eliminados 
da competição.

A próxima rodada da competição 
será no domingo, 12, com os seguin-
tes jogos:
l 14h - DME/FAK (PEREIRA BAR-

RETO) X BROTHERS (VOTUPO-
RANGA)

l 16h - REST. SERVE BEM (FER-
NANDÓPOLIS) X ITURAMA ES-
PORTE CLUBE 

Copa Palmeirinha inicia segunda 
fase com dois grandes jogos

No último domingo, 05, o 
fernandopolense André 
Fávero, conquistou o 2° 
lugar no WBPF-SP ES-

TREANTES 2019, em São Paulo, na 
categoria Men’s Physique, acima de 
1,80 cm. De acordo com Duzão Sa-
raiva, treinador do atleta, o objeti-
vo agora é  buscar novos desafios e 
consequentemente testar a capa-
cidade de seu atleta. André Fáve-
ro  está classificado para o Paulista 
em julho, porém, as datas da com-
petição não estão definidas.

ESPORTE
Fisiculturismo é um esporte cujo ob-

jetivo é buscar, por meio da muscula-
ção e de uma alimentação correta, a 
melhor formação muscular possível. 
Nos campeonatos, os atletas se apre-
sentam de forma coletiva ou individu-
al, e a partir da comparação os jurados 
chegam aos melhores desempenhos. 
Os atletas são divididos em categoria 
conforme o peso ou a altura, e precisam 
apresentar poses pré-definidas e com-
pulsórias, a partir das quais se analisa 
aspectos como volume muscular, de-
finição corporal e simetria proporcio-
nalidade dos músculos.

C.A. Uraniense e A.A. Pontalindense garantiram classificação

Próxima rodada será no domingo 

Fernandopolense é 
destaque em competição
de Fisiculturismo em SP

André Fávero é destaque em competição

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net

 WALDINEY MATOS 

contato@oextra.net

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2017

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, no 
uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO o Resultado Final do Processo Seletivo nº 002/2017, destinado à seleção e formação de 
cadastro reserva de estagiários bolsistas para atuarem temporariamente como visitadores do Programa Criança 
Feliz, homologado pelo Decreto Municipal nº 3.315, de 06 de novembro de 2017;

RESOLVE:
I - Fica convocada, nos termos estabelecidos por este Edital, para assinatura do contrato de estágio, para 

atuar temporariamente como visitadora do Programa Criança Feliz, a candidata aprovada no Processo Seletivo 
nº 002/2017, de acordo com a seguinte relação:

II - A candidata convocada, deverá 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_gen-
til), sendo que nele, constarão as demais informações.

Valentim Gentil, 06 de maio de 2018.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.
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I - Fica convocada, nos termos estabelecidos por este Edital, para assinatura do contrato de 

estágio, para atuar temporariamente como visitadora do Programa Criança Feliz, a candidata 
aprovada no Processo Seletivo nº 002/2017, de acordo com a seguinte relação: 

CLASSIFICAÇÃO NOME DO CANDIDATO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO 
8º Fernanda Aparecida Vitorino Correia 013 13 

II - A candidata convocada, deverá 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, constarão as demais informações. 

 
Valentim Gentil, 06 de maio de 2018. 

 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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II - A candidata convocada, deverá 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, constarão as demais informações. 

 
Valentim Gentil, 06 de maio de 2018. 

 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

publicações

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019
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 01/2018, destinado 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 01/2018, 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 13 de maio 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 - 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, 06 de maio de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 07 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.527.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
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 01/2018, destinado 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 01/2018, 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 13 de maio 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 Enfermeiro 
Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional, Hemograma Completo, Hepatite B – HBSAC, Hepatite B –

HBSAG, Hepatite C – Anti – HCV, VDRL 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
4º 20674 ALINA DA SILVA DIAS 

 
41.501.443-
8/SP 

03/03/1988 56,67 

Para o cargo de Psicólogo 
  Exame médico: Avaliação Clínica Ocupacional 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
3° 20467 JULIA FLAVIA ZANGRANDO 30.522.113-9 13/04/1992 76,67 

II - 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, 06 de maio de 2019. 
 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para 
concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, 
nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados (as) os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 02/2019, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 13 de maio de 2019, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhes ser concedido estágio voluntário: 

Estagiário Voluntário - Pedagogia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

12 ° 85  DANIELE CAMILA BALISTA CARBELLO  27 

13° 85  MARCOLINA TEIXEIRA RIBEIRO DOS SANTOS 15 

14° 85  JHONNY DOURADO MARQUES   05 

15° 80  EDVANIA CAMBRAIS CALDEIRA SALOMÃO 08 

16° 80  DENISE DE ALBUQUERQUE CARDOSO  42 

17° 80  ÂNGELA BEZERRA CEZARIO   21 

18° 80  VITÓRIA APARECIDA SILVA DE MIRANDA 34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - 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, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 06 de maio de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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Caça Palavras Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Terça-feira, 18h00

Almeidinha pressiona Fauze, que ga-
rante não ter atirado em Aziz. Nor-
berto afirma que deseja se casar 
com Valéria. Bruno e Teresa se mu-
dam para um novo apartamento. Ra-
nia enterra uma caixa às escondidas, 
mas Santinha a observa. Almeidinha 
confidencia a Miguel que o exame de 
balística revelou a inocência de Fau-
ze na morte de Aziz. Miguel teme 
que Rania possa ter tirado a vida do 
sheik. Sara e Ali sofrem com o térmi-
no do namoro.

VERÃO 90 
Terça-feira, 19h15

Lidiane fica surpresa ao perceber 
que Mercedes a contratou para pre-
judicar Janaína. João avisa a Vanes-
sa que provará sua inocência. Hercu-
lano, Madá e Patrick aprovam o novo 
doce de Janaína. Álamo sente ciúmes 
do sucesso de Madá. Dirce avisa a 
Madá que muitas pessoas desejam 
se consultar com a vidente.Ticiano 
e Dandara se reconciliam e voltam 
a ser o casal Lambadinha, para des-
gosto de Quinzinho.

A TERRA PROMETIDA
Terça-feira, 20h50

Adonizedeque fica incrédulo. Tobias se 
desespera, mas Samara o tranquiliza di-
zendo que Aruna está morta. Agoniado, 
Mireu diz que precisa arrumar um jeito 
de encontrar Ula. Na cozinha do acampa-
mento, Mara encontra outras hebreias e 
avisa que tem alguém adorando deuses 
pagãos em Gilgal. A vilã escuta vozes e 
fica transtornada. Raabe a observa. Ado-
nizedeque desabafa com as caveiras. Mi-
reu encontra Ula e avisa que Úrsula fará 
algo contra o rei. Zaqueu diz que alguém 
flechou Aruna e o culpou. Livana diz es-
tar orgulhosa de Rune. Mara vai até a ten-
da de Elói e lhe pede desculpas. Ela en-
trega um cesto de pães e finge, dizendo 
estar arrependida. Quando ele se vira, a 
vilã puxa uma faca para golpeá-lo.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-feira, 21h00

Mirtes não deixa Adamastor avisar à 
polícia sobre a morte de Aranha. Ola-
vo decide aceitar a proposta de Ga-
briel, e Murilo se preocupa. Luciana 
não deixa ninguém entrar no caba-
ré. Mirtes pede ajuda a Padre Rami-
ro. Nicolau é rude com Rivalda. Afro-
dite conversa com Bebeto. Marcos 
Paulo ajuda Valentina. Adamastor 
conforta Stella. Luz ouve a conversa 
de Mirtes com Padre Ramiro. Olavo 
ordena que Sampaio liberte Valenti-
na. Marcos Paulo marca um encontro 
com Peçanha. Luz explica seu plano 
para Gabriel, e Judith critica a atitu-
de do guardião-mor. Gabriel, Murilo, 
Padre Ramiro e Júnior levam o corpo 
de Aranha para casa.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Roger interrompe o coquetel e to-
dos ficam desconfortáveis. Por con-
ta da chuva, acaba a luz na cidade. 
Glória desabafa com Branca, e diz 
que sua memória anda muito ruim. 
Roger desafia Pendleton na frente 
de todos, supondo que ele seja o 
Otto. Waldisney vai à casa de Ciro 
e provoca Jefferson, que o expulsa. 
Marcelo confronta Pendleton e hesi-
ta em confiar nele. Filipa grava seu 
vídeo de inscrição para o concurso 
“Fios Maravilha”. Branca e Glória 
contam histórias de seu passado 
para os jovens que estão na casa.

MALhAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Rita se desespera com a decisão 
da juíza, e Filipe lamenta o estado 
da moça. A família de Lígia come-
mora a garantia da guarda de Ni-
na. Camelo elogia Raíssa, e Nan-
da se incomoda. Thiago conforta 
Rita. Tatoo percebe a aproxima-
ção entre Cléber e Anjinha. Carla 
repreende Raíssa pela demora em 
voltar para casa. Jaqueline encon-
tra César e comemora a conquis-
ta com um beijo em Daniel. Lígia 
e Joaquim cuidam de Nina. Vânia 
questiona Jaqueline sobre a pro-
cura por sua irmã ao tentar locali-
zar César. Marco comenta com An-
jinha sobre Carla.

Humor

jogo dos 7 Erros
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social

celebridades

A sorridente Aline Amadeu comemora 
idade nova nesta terça-feira.

Bianca Silva celebrou a passagem de 
mais um aniversário no último sábado, 4.

herminio Stroppa está na 
lista dos homenageados 

de hoje. Parabéns!

João Vitor 
recebeu 
inúmeras 
mensagens 
de carinho 
de toda 
galera.

Parabéns 
e muitas 

felicidades 
para ele, 
Marcelo 

Gregorini.

Nara Liz é muito homenageada
pelos seus familiares. 

Marina Ruy Barbosa partici-
pou do evento Free Free Festi-
val neste domingo, 05, e dis-
cursou sobre empoderamento. 
“Não podemos nos cobrar, o 
mundo já faz muito isso”, dis-
se a ruiva durante o debate, 
segundo o blog do colunista 
Leo Dias. Mas Marina chamou 
a atenção quando, na saída do 
evento, falou de forma discreta 
sobre o fato de Giovanna Ew-
bank ter dado unfollow nas re-
des sociais e voltado atrás no 
último sábado, após uma rea-
proximação entre as duas. “A 
vida é muito mais do que a re-
de social. O que eu posto na 
minha rede social as pesso-
as podem até ter uma impres-
são minha, mas é um pedaço 
da vida, não toda. Temos que 
levar o que é real. O que é real 
na minha vida é a minha car-
reira, que eu faço desde os no-
ve anos e amo. Nunca quis que 
nada afetasse ou prejudicasse 
meu ofício. O que é real é a mi-
nha família, minha base tudo, 
meus pais, meus amigos. A vi-
da é mais do que rede social. 
Tudo serve de aprendizado, 
a gente não sai de uma situa-
ção da mesma forma que en-
trou nela. Não tem como sair de 
um terremoto sem algum dano 
ou aprendizado”, comparou.

ATRIZ MINIMIZOU 
PERDA DE 

SEGUIDORAS
Se por um lado Marina Ruy 

Barbosa ganhou unfollow de 
algumas famosas como Bruna 
Marquezine, que depois justi-
ficou afirmando que elas não 
eram amigas, por outro a atriz 
foi acolhida por muitos segui-
dores que passaram a segui-la 
após ela ser envolvida na polê-

mica separação de José Lore-
to e Débora Nascimento que, 
agora, parecem ensaiar uma 

reconciliação. A ruiva, no en-
tanto, ponderou a reação das 
famosas: “Não tenho interesse 

Murilo Benício e Débora Fa-
labella se separaram, confir-
ma a assessoria de imprensa 
dos atores. Os dois estavam 
juntos desde 2012, quan-
do protagonizaram a novela 
“Avenida Brasil”. Murilo Be-
nício e Débora Falabella com-
praram os direitos do livro que 
deu origem à série “Doctor 
Foster”, da BBC. O ator iria 
dirigir a ex-companheira, po-
rém, a atriz não poderá seguir 
no projeto por falta de agen-
da. Em fevereiro desse ano, o 
casamento de Débora e Mu-
rilo já não vinha bem e havia 
rumores de uma separação. 
Na ocasião, a atriz negou e 

ressaltou os projetos ao lado 
do ator. Porém, o fim do rela-
cionamento se concretizou.

Débora e Murilo voltaram à 
TV em “Se eu fechar os olhos 
agora”, que estreou em abril 
desse ano, os intérpretes de 
Isabel e Adriano voltaram à 
cena como um par, assim co-
mo foram em “Nada será co-
mo antes”, em 2016.

Os atores começaram a na-
morar durante as gravações 
de “Avenida Brasil”, quando 
Murilo deu vida ao jogador 
de futebol Tufão e Débora à 
cozinheira Nina. Mas eles só 
assumiram a relação após o 
término do folhetim.

em atacar ninguém. Acho que 
a gente aprende o tempo intei-
ro, com tudo o que acontece. 
Comecei a fazer uma retros-
pectiva de situações em que 
fui machista, acreditando nu-
ma fofoca, me deixando levar 
por algo que alguém falou e, 
às vezes, tomando aquilo co-
mo verdade. Eu mesma parei 
e falei: ‘Cara, já tive atitudes 
que não foram legais’. Então, 
que isso sirva de aprendiza-
do’”. E garantiu que, ao con-
trário do que foi especulado, 
seu relacionamento com Lore-
to não passou para o lado pes-
soal: “Claro que eu não tive 
nenhum tipo de envolvimen-
to com ele. E só! Obviamente, 
ter meu nome nisso me aba-
lou. Tive crises de ansiedade 
e momentos bem conturba-
dos. Foram dias intensos, sem 
que eu entendesse muito bem 
o que estava acontecendo”.

Os dois estavam juntos desde 2012

Assessoria confirma: 
Débora Falabella e Murilo 
Benício se separam

Marina Ruy Barbosa avalia 
afastamento de Giovanna 
Ewbank: “serve de aprendizado”

“Tudo serve de aprendizado, a gente não sai de uma situação
da mesma forma que entrou nela”, disse a atriz


