
celebridades social

Pato detalha relação com 
Silvio Santos: “que possa 
continuar sendo genro dele”
Alexandre Pato contou como é ser genro de Silvio Santos em 
entrevista. Namorado de Rebeca Abravanel, o jogador de fu-
tebol falou sobre sua relação com o dono do SBT, de quem ga-
nhou aprovação em romance com a apresentadora.

Família faz homenagem a 
Arlindo Cruz, 2 anos após AVC
A família de Arlindo Cruz prestou uma homenagem ao sambista 
nas redes sociais neste domingo, data que completa dois anos do 
AVC que ele sofreu e o que fez ficar um ano e três meses interna-
do em um hospital do Rio. O cantor recebeu alta em junho do ano 
passado e vem, desde então, se recuperando gradativamente em 
casa, aos cuidados dos familiares.

Página A8

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações de 
Fernandópolis e região estão na co-
luna Social. Na foto, destaque para 
a aniversariante Bia Berceli. Con-
fira também o resumo da sua nove-
la favorita. Páginas A7 e A8
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Clínica Odontológica da 
Universidade Brasil realiza
atendimentos diariamente 
Cerca de 400 alunos monitorados por professores 
atendem a pacientes de toda a região 
em todas as especialidades odontológicas

à  PEGARIA O ÔNIBUS PARA SÃO PAULO 

Em menos de 24 
horas, Justiça libera 
mulher presa com
6 kg de maconha

A acusada de tráfico de drogas, pre-
sa na segunda-feira, 06, no final da 
tarde, em Jales, durante a Operação 
“São Paulo Mais Seguro”, foi liberta-
da pela Justiça. A mulher foi condu-

zida pela Polícia Civil para audiência 
de custódia e foi colocada em liber-
dade sob a alegação de que tem fi-
lho pequeno e precisa amamentá-lo. 
Página A4

A Clínica Odontológica da Univer-
sidade Brasil Campus Fernandópo-
lis é uma referência em atendimento 
e infraestrutura para todo o país. Em 
um prédio especialmente construído 
para abriga-la, a clínica oferece uma 

estrutura moderna e completa, com 
todos os recursos para o atendimen-
to odontológico em todas as especia-
lidades clínicas e cirúrgicas como Or-
todontia, Endodontia e Prótese, entre 
outros. Página A2

Valentim Rodeio 
Show recepciona 
mais de 40 mil pessoas 

Mais de 40 mil pessoas prestigiaram 
a terceira edição do Valentim Rodeio 
Show realizado de 01 a 04 de maio. O 
Recinto de Exposições “Maria Cava-

lin”, além do rodeio profissional em to-
das as noites, foi palco para grandes 
atrações da música sertaneja univer-
sitária. Página A5

Estão 
abertas as 
inscrições 
para o ‘Se 
Liga Aí’

Estão abertas as inscrições para o 
festival de curtas metragens “Se Li-
ga Aí”, realizado pela Prefeitura de 
Fernandópolis por meio da Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente, com 
o apoio da ETEC Prof. Armando José 
Farinazzo e promoção da TV TEM. O 
concurso reúne participantes de es-
colas e entidades de toda a região e 
tem como objetivo melhorar a quali-
dade de vida nas cidades e promover 
a proteção ao meio ambiente e cida-
dania. Página A5

à  NOVO COMANDANTE

Rogério 
Mancini é o 
novo treinador 
do CAV

à  NOTA DE ESCLARECIMENTO

Diretoria do 
Fefecê diz que 
W.O. ocorreu de 
forma atípica e 
repleta de fatos 
negativos 

 Página A6
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à  CASO ARQUIVADO

Na noite de segunda-feira, 06, durante a sessão 
ordinária, os vereadores votaram sobre uma de-
núncia para abertura de processo, na constitui-
ção de Comissão de Ética, com objetivo de inves-

tigar uma possível quebra de decoro parlamentar por parte 

da vereadora Érica Santos-PR. Na oportunidade, o reque-
rimento, que poderia levar até a cassação da parlamentar 
municipal, foi votado e acabou sendo arquivado por unani-
midade dos vereadores da Câmara Municipal de Mira Es-
trela. Página A3

Requerimento feito
em papel de pão gera 
polêmica na Câmara
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à  SAÚDE 

Fluxo de trabalho 

Trabalhar por con-
ta própria, fazer o 
seu próprio horá-
rio, ser o seu pró-

prio chefe. Realidade de 
muitas pessoas que não pos-
suem qualquer vínculo em-
pregatício e trabalham por 
conta própria. Ser um traba-
lhador autônomo, liberal ou 
remoto possui suas vanta-
gens e desvantagens, mas 
saber suas características 
é essencial para que você 
consiga as melhores opor-
tunidades e tire todo o pro-
veito do serviço que você 
está oferecendo.

O profissional autônomo 
é aquela pessoa que traba-
lha por conta própria, que te-
nha ou não uma formação ou 
qualificação profissional. Tra-
balhadores autônomos têm 
uma independência maior e 
conseguem executar diver-
sos tipos de tarefas. Entre 
eles estão pintores, enca-
nadores, pedreiros e outros.

Já o profissional liberal 
é a pessoa que conta com 
formação universitária ou 
técnica e tem liberdade pa-
ra executar a sua atividade 
de maneira independente, 
podendo ser empregado 
ou trabalhar por conta pró-
pria. Podemos colocar como 
exemplos médicos, advoga-
dos, arquitetos e dentistas.

Trabalho remoto é, como o 
próprio nome diz, qualquer 
atividade que pode ser rea-
lizada à distância, facilitada 
pelo uso de tecnologia e de 
comunicação. Por esse mo-
tivo é também chamado de 
teletrabalho. Existem di-
ferentes concepções des-

te termo 
e outros 
simila-
res co-
mo: tra-
balho à 
distância, como dito aci-
ma, e home office. É um for-
mato que tem recebido ca-
da vez mais adeptos e que 
está sendo adotada por di-
versas empresas.

Ao optar pelo home office 
é necessário ter um ambien-
te dentro de sua casa total-
mente dedicado para suas 
atividades, isso traz mais 
concentração e faz com que 
se mantenha o foco na tare-
fa que está sendo executa-
da. Também é preciso ficar 
atento com a carga horária, 
já que muitas empresas es-
tendem suas atividades além 
dos horários tradicionais.

Dependendo do fluxo de 
trabalho do profissional au-
tônomo ou liberal é possível 
ganhar mais dinheiro do que 
quem é contratado por em-
presas no formato tradicio-
nal. O caminho pode ser bas-
tante recompensador, mas 
também é preciso tomar al-
guns cuidados como ter dis-
ciplina com horário, foco e 
organização para que você 
consiga entregar o seu tra-
balho com qualidade e den-
tro do prazo. Além disso, o 
trabalhador deve se progra-
mar para os meses com me-
nos oportunidades, e, sem-
pre manter uma reserva de 
recursos para os casos de 
imprevisto ou de acidente 
de trabalho. Essas são al-
gumas formas de se evitar 
dificuldade financeira.
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Vajiralongkorn, 

em Bancoc

A Clínica Odonto-
lógica da Uni-
versidade Bra-
sil Campus 

Fernandópolis é uma refe-
rência em atendimento e 
infraestrutura para todo o 
país. Em um prédio espe-
cialmente construído para 
abriga-la, a clínica oferece 
uma estrutura moderna e 
completa, com todos os re-
cursos para o atendimen-
to odontológico em todas 

as especialidades clínicas 
e cirúrgicas como Ortodon-
tia, Endodontia e Prótese, 
entre outros.

A clínica conta, hoje, com 
o atendimento de cerca de 
400 alunos, dos períodos 
diurno e noturno, supervi-
sionados por professores, 
que realizam procedimen-
tos em pacientes de todas 
as idades, que vêm de toda 
a região e até de estados vi-
zinhos, que buscam trata-
mento odontológico de qua-
lidade a baixo custo.

Segundo o coordenador do 
curso de Odontologia, Profº 
Nagib PezatiBoer, além de 
promover a prática aplica-
da de todos os procedimen-
tos aos discentes, a atuação 
da clínica ainda cumpre um 
importante papel social por 
parte da Universidade. “Nós 
recebemos pessoas de vá-
rias cidades, muitas crian-
ças e idosos e muitas de-
las carentes, que recebem 
aqui um atendimento de 
qualidade, com todos os re-
cursos para oferecer os me-

lhores tratamentos”, desta-
ca Nagib.

Para se ter uma ideia da 
importância da Clínica 
Odontológica da Universi-
dade Brasil, durante todo o 
ano de 2018 foram atendidos 
cerca de 1.500 pacientes no 
Campus Fernandópolis.

Os atendimentos são fei-
tos de segunda à sexta-fei-
ra, nos três períodos do dia. 
As pessoas interessadas de-
vem, primeiramente, fazer o 
agendamento pelo telefone 
(17) 3465-4215.

Clínica Odontológica da 
Universidade Brasil realiza 
atendimentos diariamente 
Cerca de 400 alunos monitorados por professores atendem a
pacientes de toda a região em todas as especialidades odontológicas

Atendimentos são feitos de segunda à sexta-feira, nos três períodos do dia

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Universidade Brasil
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O endividamento das fa-
mílias registrou a quarta al-
ta consecutiva em abril, de 
acordo com um levantamen-
to divulgado pela Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) nesta terça-feira, 7.

No mês passado, o per-
centual de famílias brasi-
leiras endividadas alcan-
çou 62,7%, um aumento de 

0,3 ponto percentual em re-
lação a março. Na compara-
ção com abril do ano passa-
do, o crescimento apurado foi 
de 2,5 pontos percentuais.

A pesquisa também apu-
rou que 9,5% das famílias 
declararam em abril não 
ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atra-
so. Em março, eram 9,4%. 
No mesmo período do ano 
passado, esse índice foi de 
10,3%.

No recorte por faixas de 
renda, o comportamento 
do endividamento das fa-
mílias apresentou tendên-
cias distintas. Entre os que 
ganham até 10 salários mí-
nimos, o percentual daque-
las com dívidas alcançou 
63,9% em abril, superior aos 
63,5% observados em mar-
ço de 2019.

Para as famílias com ga-
nhos acima de dez salários, o 
percentual de famílias endi-

vidadas diminuiu, entre mar-
ço de 2019 e abril de 2019, de 
58,3% para 57,5%. Em abril 
de 2018, o percentual de fa-
mílias com dívidas nesse 
grupo de renda era de 52,2%.

TIPOS DE DÍVIDA
A CNC apurou que respon-

deu foi apontado por 77,6% 
dos entrevistados como a 
principal dívida. Na sequ-
ência, apareceram os car-
nês (15,3%), e financiamen-
to de carro (10%).

à  LEVANTAMENTO

Endividamento das famílias registra 
quarta alta consecutiva, diz CNC

No mês 
passado, o 
percentual 
de famílias 
brasileiras 
endividadas 
alcançou 
62,7%

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

Na noite de segun-
da-feira, 06, du-
rante a sessão 
ordinária, os ve-

readores votaram sobre uma 
denúncia para abertura de 
processo, na constituição 
de Comissão de Ética, com 
objetivo de investigar uma 
possível quebra de decoro 
parlamentar por parte da ve-
readora Érica Santos-PR. Na 
oportunidade, o requerimento, 
que poderia levar até a cassa-
ção da parlamentar municipal, 
foi votado e acabou sendo ar-
quivado por unanimidade dos 
vereadores da Câmara Muni-
cipal de Mira Estrela

O MOTIVO:
PAPEL DE PÃO  

Recentemente, a vereado-
ra Érica Santos protocolou 
um pedido na Câmara Muni-
cipal questionando os gastos 
de uma verba destinada para 
Vigilância da Saúde, nos me-
ses de outubro, novembro e 
dezembro de 2018, totalizan-
do R$ 10.140,00. O montante 
foi depositado em parcelas 
diferentes em uma conta da 
Prefeitura. “Eu fiz um reque-
rimento antes questionan-
do sobre uma verba pública. 
Eles me responderam que o 
valor foi distribuído nos me-
ses dos salários, mas também 
não é verdade porque não é 
discriminado no holerite, por-
que se fosse isso viria especi-
ficado, mas enfim me respon-
deram isso. Por isso que eu 
resolvi fazer um novo protoco-
lo perguntando onde esse va-

Requerimento feito em papel de pão 
gera polêmica na Câmara Municipal

Pedido para a abertura de um processo na Comissão de Ética foi arquivado pelos vereadores 
pão, tendo em vista que no 
local, na ocasião, não havia 
nenhum outro papel. “Eu su-
bi a pé a rua da padaria e fui 
pensando o que escrever no 
protocolo. Eu tenho mania de 
pensar e começar a escrever. 
Era o papel que a atendente 
tinha na hora. Eu não ofendi 
ninguém, tinha conteúdo, fui 
dentro da lei. Não houve que-
bra de decoro”, acrescentou.

Do outro lado, o prefeito 
Márcio Borges afirmou que 
partiu do jurídico o pedido 
para averiguar uma possível 
quebra de decoro da verea-
dora Érica. Ele disse que nun-
ca teve a intenção de preju-
dicar ninguém, em especial 
a vereadora.

Vereadora Erica Santos

Sessão foi realizada na noite desta segunda-feira

lor foi gasto. Mas deram mais 
importância a forma com que 
foi protocolado o pedido (em 
papel de pão) do que com o 
conteúdo”, destacou Érica, 

que ainda salientou: “não é 
errado o que eu fiz, mas não 
é comum para nós (vereado-
res), e gerou toda essa polê-
mica. Minha função é fiscali-

zar o prefeito e vou continuar 
com os requerimentos”.

Ainda de acordo com a ve-
readora, o protocolo foi feito 
em uma padaria, no papel de 

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net

O CMDCA- Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Fernandó-
polis celebrou parceria com a 
Associação Assistencial Nos-
so Lar, classificada no chama-
mento público 02/2018, com 
o Projeto Pedagogia Tecnoló-
gica “Abrindo Janelas Para o 
Conhecimento”, com vigên-
cia de 12 meses.

O Projeto tem como obje-
tivo oferecer conhecimento 

tecnológico utilizando com-
putadores e softwares educa-
cionais, editores de textos e 
slides, internet, vídeos, ima-
gens e sons, bem como ati-
vidade cultural relacionada 
à temática.

De acordo com a assisten-
te social da Associação Nos-
so Lar, Nairaci Kelly Santos 
da Rocha, “o Projeto oportu-
nizará o uso democrático da 
tecnologia, buscando a inclu-
são, integração entre educa-
ção, tecnologia e cidadania, 

acreditando na transforma-
ção psicossocial das crianças 
e adolescentes que se encon-
tram acolhidas neste serviço”.

“Projetos como estes cele-
brados e em execução poten-
cializam nossa rede de aten-
dimento, complementando o 
serviço de acolhimento insti-
tucional que o Nosso Lar exe-
cuta em parceria com o mu-
nicípio”, ressalta Gustavo 
Pinato, vice-prefeito e secre-
tário municipal de Assistên-
cia Social e Cidadania.

Projeto tem como objetivo oferecer conhecimento tecnológico
utilizando computadores e softwares educacionais

CMDCA celebra parceria 
de Pedagogia Tecnológica 
com a Associação Nosso Lar

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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A acusada de tráfico 
de drogas, presa 
na segunda-feira, 
06, no final da tar-

de, em Jales, durante a Ope-
ração “São Paulo Mais Segu-
ro”, foi libertada pela Justiça. 
Ela foi conduzida pela Polícia 
Civil para audiência de cus-
tódia e foi colocada em liber-
dade sob a alegação de que 
tem filho pequeno e precisa 
amamentá-lo.

O fundamento jurídico pa-
ra a liberação é uma decisão 
do Supremo Tribunal Fede-

ral-STF, através da Segunda 
Turma, que  estende tal di-
reito às mulheres grávidas e 
mães de crianças de até 12 
anos que estejam em prisão 
provisória (ou seja, que não 
foram condenadas) terão o di-
reito de deixar a cadeia e fi-
car em prisão domiciliar até 
seu caso ser julgado. Tal de-
cisão foi prolatada em 20 de 
fevereiro do ano passado e o 
juízes de primeira instância 
tiveram o prazo de 60 dias pa-
ra colocá-la em prática.

O CASO
No final da tarde desta se-

gunda-feira, 06, policiais mili-

tares da Segunda Companhia 
do 16° Batalhão de Polícia Mi-
litar do Interior, na cidade de 
Jales, que atuavam na Ope-
ração “São Paulo Mais Segu-
ro”, prenderam uma mulher 
com aproximadamente 6 kg 
de maconha. 

Os policiais realizavam o pa-
trulhamento pela Rua 1 esqui-
na com a Rua Fortaleza, pró-
ximo ao terminal rodoviário, 
quando notaram uma mulher 
que, ao avistar a viatura poli-
cial, demonstrou nervosismo. 
Desta forma, foi realizada a 
abordagem e na busca pessoal 
foi encontrada uma porção de 

maconha escondida na blusa 
da mulher e, posteriormente, 
em sua bolsa, foram encontra-
dos vários tabletes da mesma 
droga pesando aproximada-
mente 6 kg. Indagada sobre o 
destino da droga, ela afirmou 
que iria pegar um ônibus pa-
ra São Paulo. 

Foi dada voz de prisão e a 
ocorrência foi conduzida ao 
plantão de Policia Judiciária 
de Jales, onde a mulher foi in-
diciada pelo crime de tráfico 
de drogas.

Em menos de 24 horas, Justiça libera 
mulher presa com 6 kg de maconha
Motivo alegado para a liberação foi que a acusada tem filho pequeno e precisa alimentá-lo

Dinheiro, maconha e 
aparelho celular foram 
apreendidos pela PM
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CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 303 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 35 MIL +  TRANSF.  DIV.

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.

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 nome-
ado pela Portaria nº. 4.994/2019,  e ADJUDICA, os  Itens  as empresas:  
BATISTA & ZOCAL LTDA; DEVAIR PAULINO DE OLIVEIRA-ME; 
LILIAN CARLA CASSIMIRO CARTA-ME; WILSON PEREIRA DA 
SILVA TACOS-ME; R.T.DISTRIBUIDORA EIRELI-ME; E TOZZO 
& TOZZO GAS LTDA-ME, no valor de R$. 215.885,90, referente ao 
Pregão Presencial nº.05/19  – Processo nº. 027/19.S.J. das Duas Pontes, 
06 de Maio  de 2.019-JOSE CARLOS BARUCI-Prefeito Municipal. 

Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.528.

EXTRATO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE S. J. DAS DUAS PONTES. 
CONTRATADO:  COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR                                      
DE FERNANDOPOLIS- CODAFAF
Nº. DO CONTRATO: 018/2019 -   DISPENSA. Nº01/2019 
OBJETO:  Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura - Familiar 

e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento ao Progra-
ma Nacional de  Alimentação Escolar, no período de fevereiro a 31 de 
dezembro de 2019.VALOR CONTRATUAL:  R$.56.769,90-FORMA 
DE PAGAMENTO:  PARCELADO-São João das Duas Pontes, 02 de  
abril de 2019. JOSÉ CARLOS BARUCI-Prefeito Municipal.

 Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.528.

EXTRATO  DE  CONTRATOS
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/19-PROCESSO Nº 

015/19 
CONTRATANTE:PREFEITURA MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS 

PONTES/SP
CONTRATADAS:BATISTA & ZOCAL LTDA; DEVAIR PAULINO 

DE OLIVEIRA-ME; LILIAN CARLA CASSIMIRO CARTA-ME; 
SOLANGE AP.VIEIRA BARBOZA-FRIOS-ME, PADARIA DUAS 
PONTES LTDA-ME e TOZZO & TOZZO GAS LTDA-ME-OBJETO:  
“Contratação de empresa do ramo visando o fornecimento de produtos 
de gêneros alimentícios, destinados à Merenda Escolar, deste Municí-
pio, de forma parcelada,  visando o atendimento para os exercícios de 
2019/2020, no período de 12 meses.” CONDICIONADA A LIBERAÇÃO 
DE RECURSOS  DA UNIÃO, ESTADO E DO MUNICIPIO.VALOR 
CONTRATADO: R$.461.485,00-NºS DO CONTRATOS:    DE 012   A  
017 CONTRATOS.PRAZO DOS CONTRATOS: 12 meses  podendo 
ser prorrogados - São João das Duas Pontes, 01 de Abril de 2019. JOSE 
CARLOS BARUCI- Prefeito  Municipal.

 Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Maio de 2019.
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Estão abertas as ins-
crições para o fes-
tival de curtas me-
tragens “Se Liga 

Aí”, realizado pela Prefeitu-
ra de Fernandópolis por meio 
da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, com o apoio 
da ETEC Prof. Armando José 
Farinazzo e promoção da TV 
TEM. O concurso reúne par-
ticipantes de escolas e enti-
dades de toda a região e tem 
como objetivo melhorar a qua-
lidade de vida nas cidades e 
promover a proteção ao meio 
ambiente e cidadania.

Os interessados devem en-
viar seus vídeos gratuitamen-
te até o dia 15 de maio pelo 
site: https://www.festival-
seligaai.com.br/ . É impor-
tante destacar que a temá-

tica discutida na produção 
deve ser, obrigatoriamente, 
o meio ambiente. 

Com a participação de alu-
nos e professores, o “Se Liga 
Aí” se tornou um dos maiores 
projetos socioambientais do 
estado de São Paulo, sendo 
uma importante ferramenta 
para que os educadores pos-
sam tratar assuntos relevan-
tes de maneira criativa e bem 
humorada. As escolas selecio-
nam um vídeo de cada cate-
goria (Exceção às Instituições 
de Ensino Técnico/Graduação 
que podem enviar um vídeo 
por curso) em total conformi-
dade com o prazo de entrega 
e as regras do projeto. 

Podem participar do festi-
val escolas públicas ou pri-
vadas (nas categorias Ensino 
Infantil/Fundamental, Ensi-
no Médio e Ensino Técnico/

Graduação), 
associações, 
clubes de ser-
viços, ONGs e 
entidades po-
dem partici-
par na catego-
ria entidade. 
Os vídeos selecionados por 
cada instituição deverão ser 
devidamente inscritos pelo si-
te www.tvtem.com/seligaai 
e os melhores serão premia-
dos numa noite de gala. To-
dos os vídeos enviados pas-
sarão por uma pré-seleção 
feita pela organização e três 
filmes de cada modalidade 
de premiação chegarão à fi-
nal. Uma curadoria fará uma 
análise mais criteriosa dos ví-
deos pré-selecionados e o re-
sultado final será divulgado 
na cerimônia de premiação 
no dia 07 de junho de 2019. 

à  FESTIVAL

Inscrições para o ‘Se Liga Aí’ estão abertas
Interessados devem enviar seus vídeos até o dia 15 de maio

Concurso reúne participantes de escolas e entidades de toda a região

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Mais de 40 mil pessoas pres-
tigiaram a terceira edição do 
Valentim Rodeio Show realiza-
do de 01 a 04 de maio. O Recin-
to de Exposições “Maria Cava-
lin”, além do rodeio profissional 
em todas as noites, foi palco pa-
ra grandes atrações da música 
sertaneja universitária.

 No primeiro dia de festa, te-

ve apresentação de Conrado e 
Aleksandro com entrada fran-
ca. No segundo, o show foi com 
Diego e Arnaldo com entrada 
solidária, onde os alimentos 
arrecadados foram destina-
dos para o Fundo Social de So-
lidariedade. No dia 03 de maio, 
dia do aniversário da cidade, 
quem se apresentou foi Maia-
ra e Maraísa. E encerraram a 
festa, Pedro Paulo e Alex.

O prefeito Adilson Segu-
ra comemorou o sucesso da 
festa. “Conseguimos realizar 
pelo terceiro ano consecuti-
vo a festa do peão. A popula-
ção compareceu e recebemos 
milhares de visitantes. Dois 
dias foram gratuitos, cedidos 
pela prefeitura. Assim toda 
a população pôde participar 
desta grande festa”, ressal-
tou Adilson Segura.

à  EM QUATRO DIAS DE FESTA

Valentim Rodeio 
Show recepciona 
mais de 40 mil pessoas 

Mais de 40 mil pessoas prestigiaram a terceira edição 
do Valentim Rodeio Show realizado de 01 a 04 de maio

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

w w w . o e x t r a . n e t

QUARTA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2019  |  Geral | A5

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos da localidade de São João das Duas Pontes tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 06/05/2019 da 01h00 às 02h21. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado
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Na manhã da última ter-
ça-feira, 07, o Clube Atlético 
Votuporanguense anunciou 
a contratação do técnico Ro-
gério Mancini para a disputa 
da Copa Paulista 2019. 

O treinador, tem 47 anos e 

atualmente, estava no Goia-
nésia, onde levou o time às 
quartas de final do Campeo-
nato Goiano. Rogério é reco-
nhecido  pelo seu trabalho no 
Vila Nova, em sua passagem 
pelo clube o técnico foi Cam-
peão Brasileiro da Série C de 
2015. Em 2017 trabalhou co-

mo auxiliar técnico do Atlé-
tico Goianiense, no Campe-
onato Brasileiro da Série A. 

No ano passado o treina-
dor foi Campeão da Copa do 
Nordeste e auxiliar técnico 
do Sampaio Corrêa-MA no 
Campeonato Brasileiro da 
Série B. 

A apresentação do novo 
técnico será marcada ainda 
para esta semana. 

O Votuporanguense es-
treia dia 22 de junho na Co-
pa Paulista. Atual campeão, 
o alvinegro encara o Comer-
cial, às 15hs, na Arena Plí-
nio Marin.

à  NOVO COMANDANTE

Rogério Mancini é o novo 
treinador do Votuporanguense

Rogério Mancini estreia dia 22 de junho na Copa Paulista

Apresentação do novo técnico será marcada ainda para esta semana
 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net

A diretoria do 
Fernandópolis 
Futebol Clube 
vem a público, 

através desta nota de es-
clarecimento, para se po-
sicionar oficialmente sobre 
o lamentável episódio que 
impediu a disputa da par-
tida válida pela 6ª rodada 
do Campeonato Paulista 
Sub-23 de 2019, a Segunda 
Divisão do Futebol Profis-
sional de São Paulo, mar-
cada para o último sába-
do, dia 4 de maio, às 19h, 
na cidade de Tupã.

Esclarecendo que os pro-
blemas mecânicos regis-
trados no percurso entre 
Fernandópolis e Tupã não 
atingiram somente o ôni-
bus do Fefecê, mas também 
um veículo que levava 6 jo-
gadores.

A SAÍDA
A saída de Fernandópolis 

ocorreu como previsto pela 
Diretoria, do local programa-
do, Estádio Claudio Rodan-
te, o “Ninho da Águia”. Ôni-
bus deixava a cidade às 13h.

PRIMEIRO 
IMPREVISTO: 

PNEU ESTOURADO
Após mais de uma hora de 

viagem, por volta de 14h20, 
nas proximidades de Burita-
ma, um pneu do ônibus es-
tourou. A troca do pneu foi 
realizada dentro de aproxi-
madamente uma hora.

SEGUNDO 
IMPREVISTO: 
DEFEITO NO 

RODOAR
No entanto, surgiram pro-

blemas mecânicos no siste-
ma de ar do veículo, causados 
pelo estouro do pneu, especi-
ficamente no “rodoar” (cuja 
principal função é manter e 
controlar a pressão – calibra-
gem – dos pneus). Estes pro-
blemas impediram que o ôni-
bus retornasse à pista para 
seguir viagem. Passava das 
15h30. Um mecânico, que es-
tava no local, trabalhava para 
restaurar o sistema do rodo-
ar, mas os defeitos não foram 
reparados como esperado. O 
tempo corria, e no relógio já 
passava das 16h30. Dois ve-
ículos, um do presidente do 
Fefecê, Oclécio Dutra, e outro 

do pai de um dos jogadores 
do clube, que sempre acom-
panha o filho nas partidas, es-
tavam no local. Por volta das 
17h, o técnico Júnior Paulis-
ta, junto de 5 jogadores, pe-
gava o carro de Oclécio. No 
outro, entraram 6 jogadores. 
Treinador e time titular então 
pegavam a estrada, em dois 
carros, e se dirigiam a Tupã. 
Uma Van foi acionada para ir 
até o ônibus e levar os joga-
dores reservas e o restante da 
comissão técnica ao jogo.

TERCEIRO
IMPREVISTO

O carro do pai do jogador 
do Fefecê também teve pro-
blemas mecânicos. Uma pa-
ne no radiador: sem refrige-
rar o motor, o carro parou. 
A Van, que demorou quase 
uma hora a mais do que o 
combinado para chegar até 
o ônibus, seguia viagem com 
os jogadores reservas e o res-
tante da comissão técnica. 
Essa Van teve que pegar os 
6 jogadores titulares que fi-
caram na estrada.

CHEGADA A TUPÃ
Por volta das 18h35, o téc-

nico Júnior Paulista e os cin-

co jogadores que o acom-
panhavam no carro do 
presidente Oclécio Dutra 
chegavam ao Estádio Alon-
so Carvalho Braga, em Tupã. 
Lembrando que os dois car-
ros que levavam o técnico e 
os 11 jogadores titulares sa-
íram juntos de onde o ônibus 
estava parado na estrada, 
perto de Buritama. A expec-
tativa de todos, evidente, era 
que ambos chegassem jun-
tos ao local da partida, an-
tes das 19h. O que não acon-
teceu.

VAN ATRASADA
A Van, que atrasou para 

pegar os jogadores reservas, 
chegou ao estádio do Tupã 
aproximadamente 50 minu-
tos depois do carro que foi 
conduzido pelo técnico Jú-
nior Paulista. Os jogadores 
que estavam na Van chega-
ram ao estádio no momento 
em que o árbitro da partida 
decidiu pelo W.O. e relataram 
que ouviram a comemoração 
da torcida, vibrando com a 
decisão da arbitragem: ven-
cendo sem jogar. 

MOMENTO DIFÍCIL 
Não se furtando a assumir 

toda a responsabilidade pe-
lo W.O., a diretoria do Fefe-
cê lamenta profundamente o 
ocorrido, aceitando todas as 
críticas, desde que construti-
vas e éticas, sem menospre-
zar o trabalho que vem sen-
do realizado com seriedade 
e que deve ser reconheci-
do e respeitado, pois o Fefe-
cê não estava na liderança 
sem motivo, sem merecimen-
to, estava ganhando dentro 
de campo, com respaldo de 
uma diretoria que, fora dele, 
cumpriu, cumpre e cumpri-
rá, sempre, seu papel, que 
é o de garantir estrutura ao 
elenco de jogadores, forma-
do por homens de brio e de 
muito valor, sobretudo hu-
mano. Jogadores que se de-
dicam diariamente nos trei-
namentos, exaustivos, sol a 
sol, e, nas partidas, vêm hon-
rando o manto da “Águia de 
Sangue Azul”. Diretoria que 
também formou a excelen-
te comissão técnica, a qual 
vem desempenhando seu 
trabalho com total dedica-
ção e profissionalismo. Prova 
disso são os resultados con-
quistados, apenas os primei-

ros passos dados até aqui: 3 
vitórias e um empate. Este 
W.O. ocorreu de forma atípica 
e surpreendentemente reple-
ta de fatos negativos e ines-
perados. Este resultado que 
aparece na tabela de classi-
ficação não irá interferir no 
planejamento que vem sen-
do executado com total de-
dicação e comprometimen-
to de todos.

Tabela de classificação 
que contém um equívoco a 
ser corrigido: o verdadeiro 
líder volta em uma semana, 
até breve! 

Fernandópolis,
06 de maio de 2019.

OCLéCIO DE ALMEIDA 
DUTRA

Presidente do 
Fernandópolis 
Futebol Clube

RICARDO SARAVALLI
Vice-presidente do 

Fernandópolis 
Futebol Clube

Assessoria de 
Imprensa do FFC

à  NOTA DE ESCLARECIMENTO

Diretoria do Fefecê diz que W.O. ocorreu de 
forma atípica e repleta de fatos negativos 

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net
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Criptograma
Dica para a palavra chave oculta: Nome de impotante figura política brasileira.

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quarta-feira, 18h00

Dalila rejeita a proposta de Youssef 
e o expulsa da mansão. Jamil e Laila 
vibram com sua nova vida. Rania lê a 
borra do café para Aline e afirma que 
vê uma menina. Jamil inicia seu tra-
balho na importadora Nasser. Jamil 
e Abner insistem para que Ali per-
doe Sara. Cibele comenta com Letí-
cia sobre a situação de Aline. Camila 
aceita trabalhar na recepção do ho-
tel. Bruno confessa seu amor por Lai-
la. Teresa procura Norberto e se sur-
preende ao vê-lo com Valéria.

VERÃO 90 
Quarta-feira, 19h15

João se arrisca para defender Jerôni-
mo. Janaína e João levam Jerônimo, fe-
rido, para o restaurante. Candé atrapa-
lhar a noite de Larissa e Diego. Dandara 
e Quinzinho ficam surpresos ao consta-
tar que Quinzão e Mainha se conhecem. 
João alerta Janaína sobre o caráter de 
Jerônimo. Jerônimo vende seu carro pa-
ra pagar a dívida de jogo. La Donna se 
impressiona com as previsões de Madá, 
ao assistir a uma entrevista da viden-
te. Dandara desafia Mercedes. Vanessa 
pede apoio a Jerônimo para ser a apre-
sentadora do show da La Donna na Dr. 
Spock. Madá fica em êxtase ao ser pro-
curada por La Donna para uma consul-
ta. Jerônimo procura Janaína.

A TERRA PROMETIDA
Quarta-feira, 20h50

Aruna tenta sair do quarto, mas é im-
pedida pelos guardas. Antes de esfa-
quear Elói, Mara é interrompida pe-
la chegada de Raabe. Aruna é levada 
de volta à masmorra. Ula tenta ampa-
rá-la. Adonizedeque finge não saber 
de nada e comemora a recuperação 
de Aruna. Abul se aproxima de Úr-
sula e avisa que chegou o momento 
de envenenar o rei. Josué procura Ai-
úde e diz estar desconfiando de Ma-
ra. O líder de Israel avisa que a vilã 
foi vista por Raabe cultuando as esta-
tuetas. Abul joga o veneno na bebida 
de Adonizedeque. Mara encontra Ai-
úde e confessa ter sequestrado o be-
bê de Raabe. Josué aparece e diz ter 
ouvido tudo.

O SéTIMO GUARDIÃO
Quarta-feira, 21h00

Luz e Adamastor arrumam o local on-
de o corpo de Aranha será colocado. 
Todos combinam suas versões pa-
ra explicar a morte do médico. Mir-
tes e Stella cuidam de Aranha. Mu-
rilo, Gabriel e Padre Ramiro temem 
uma represália do assassino. Patrí-
cio anuncia na rádio a morte de Ara-
nha, e Marilda se desespera. Nico-
lau ofende Afrodite. Olavo estranha a 
causa da morte de Aranha. Luz conta 
para Sóstenes o plano para encobrir 
o assassinato de Aranha. Valentina 
se sensibiliza ao chegar ao velório, e 
Gabriel a ampara. Mirtes é carinhosa 
com João Inácio, Stefânia e Guilher-
me. Valentina enfrenta Olavo, e Sam-
paio defende o patrão.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Mirela consola Nanci, que acredita 
ter sido traída por Waldisney. Luísa e 
Marcelo combinam manter o roman-
ce em segredo, por enquanto. Feliz da 
vida, Luísa chega em casa cantando. 
Nanci acorda melhor e decidida a não 
sofrer mais pelo ex-namorado. Lore-
na tenta convencer Raquel de que, o 
melhor, é que os pais fiquem juntos. 
Por conta das doações de pães feitas 
na comunidade, o movimento na pa-
daria começa a melhorar e Durval se 
alegra. Arlete briga com Lindomar 
por conta das goteiras que enche-
ram a casa de água. Guilherme se 
irrita com a permanência de Débora 
em casa e causa uma discussão no 
café da manhã. 

MALHAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Guga afirma a Rita que não pode 
desrespeitar a família de Filipe. 
Jaqueline consegue se aproximar 
de Irina. Beto se insinua para Meg. 
Rita conhece Regina, que acredita 
que a moça é namorada de Guga. 
Meg alerta Martinha para a forma 
como trata Filipe. Guga aceita son-
dar Filipe sobre Rita. Todos se mo-
bilizam para ajudar Rita a encon-
trar um emprego. Raíssa e Anjinha 
provocam Thiago por conta de Ja-
queline.

humor

Palavras Cruzadas
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social celebridades

Angélica Bertão comemora 
mais um ano de vida ao 

lado de amigos e familiares.

Bia Berceli recebe o carinho de toda galera pela data especial.

Gabriela Rovere 
é muito felicitada

pelo seu aniversário.

Nathália 
Amadeu 
festejou idade 
nova no último 
sábado, 4. 
Parabéns!

Silvia Miorin recebe 
os parabéns e muitas 

felicidades de
toda sua família.

Vitoria Pansani 
Soares também 

apagou as velinhas 
nesta semana.

Alexandre Pato 
contou como é 
ser genro de Sil-
vio Santos em 

entrevista ao “Esporte Es-
petacular”. Namorado de 
Rebeca Abravanel, o joga-
dor de futebol falou sobre 
sua relação com o dono do 
SBT, de quem ganhou apro-
vação em romance com a 
apresentadora. “Ele é o 
que é. Todo mundo ama 
ele, sabe o que ele faz, do 
como ele é. Fiquei feliz, que 
tenha uma longa vida pela 
frente, que eu possa conti-

nuar sendo genro dele por 
muito tempo”, disse o ata-
cante, que fez sua reestreia 
pelo São Paulo no Estádio 
do Morumbi, onde a famí-
lia Abravanel torceu pelo 
craque.

PATO FALA SOBRE 
RELACIONAMENTO 

COM REBECA
Pato e Rebeca assumiram 

o namoro em dezembro de 
2018 e, desde então, não se 
desgrudam mais. O casal 
vive se declarando um pa-
ra o outro na web. “Eu re-
encontrei a Rebeca. Conheci 

Sabrina Sato relembrou mo-
mentos conturbados que en-
frentou durante o parto da fi-
lha, Zoe. Celebrando o mês das 
mães, a apresentadora lançou 
nesta segunda-feira, 06, uma 
série especial de vídeos, intitu-
lados “Mães de Verdade”, em 
o seu canal no Youtube. Tendo 
a sua mãe, Kika Sato, como a 
primeira entrevistada, a noi-
va de Duda Nagle conversou 
sobre as angústias que sofreu 
durante o nascimento da her-
deira, dona de looks fashio-
nistas com pegada girlie. “Eu 
achei que não fosse aguentar. 
Tive algumas complicações”, 
lamentou Sabrina.

SABRINA SATO 
AGRADECE APOIO DA 

MÃE: ‘VOCÊ FICOU 
LÁ O TEMPO TODO’

Além de mostrar algumas 
cenas da chegada de Zoe ao 
mundo, Sabrina Sato agrade-
ceu todo o apoio que teve de 
sua mãe durante o parto. De 
acordo com a atriz, Kika Sato 
foi a única pessoa que, assim 
como Duda Nagle, passou a 
noite no hospital para aguar-
dar o nascimento da neta. “Vo-
cê ficou lá o tempo todo. Todo 
mundo foi embora. Chegamos 
às 15h na maternidade, mas 
a médica falou que todo mun-
do poderia ir para casa já que 
o bebê não iria nascer de ma-
drugada. Mesmo assim você 
ficou lá”, relembrou. A artis-
ta ainda compartilhou um mo-
mento engraçado no qual sua 
mãe é surpreendida por uns 
amigos da apresentadora que 
inventaram uma notícia falsa 
de que a neta havia nascido.

APRESENTADORA 
RELEMBRA 

CHEGADA DE ZOE: 
‘TIVE MEDO’

Ninguém tem dúvidas 
de que Sabrina Sato é uma 

mãe completamente dedi-
cada a filha. Amando com-
binar looks com a herdeira, 
ela contou que nem sempre 
a maternidade foi fácil. Logo 
após as dificuldades do par-
to, ela contou que a adapta-
ção de Zoe foi igualmente 
complicada. “Tive medo. Só 
não fiquei mais preocupada 
porque você estava comigo. 
Acho muito necessário ter al-
guém neste momento. Minha 
mãe e irmã foram muito im-
portante”, comemorou. Agra-
decendo todo o suporte, ela 
comemorou a ajuda de dona 
Kika. “Quero um dia ser tão 
boa para a Zoe quanto você 
foi para mim nesse momen-
to como nova mãe”.

Pato detalha 
relação com Silvio 
Santos: “que 
possa continuar 
sendo genro dele”

Casal se conheceu em 2013

ela em 2013 e depois nos re-
encontramos”, falou o atle-
ta, que também declarou 
estar mais maduro: “Eu te-

nho aproveitado mais a vida 
agora, do que aquele perío-
do em morei Londres, Milão 
e Espanha”.

Sabrina Sato e Kika relembram parto de 
zoe: “achei que você não ia aguentar”

Sabrina ao lado da mãe e da filha 


