
Prefeito solicita 
ampliação de 
horários de ônibus 
e Itamarati  atende

 Página A4
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Alunos da 
escola Coronel 
escrevem 
cartas para 
homenagear
as mães

Sicredi distribui 
parte das sobras 
para entidades 
carentes de SP

 Página A5

celebridades

Simaria é casada há 10 anos com o 
empresário espanhol Vicente - com 
quem renovou votos em março des-
te ano em Las Vegas, nos Estados 
Unidos e, em entrevista, revelou que 
sempre quis se casar com um homem 
estrangeiro. “Desde pequena eu já fa-
lava: ‘vou casar com homem de fora 
do país, não vou casar com brasilei-
ro, não’. Falavam que os caras daqui 
eram muito vagabundos, muito ban-
didos. Não vou querer casar com ho-
mem pra ficar me botando chifre toda 
hora, não. Eu arranco logo a ‘pingola’ 
dele. Sou brava! Eu digo: ‘Não brinca 
comigo, não, que você acorda sem a 
torneira, viu, meu amor?’”, afirmou a 
irmã de Simone.  Página A8

Simaria elogia 
relação com o 
marido, Vicente: 
“não pega 
no meu pé”

Exibindo boa forma dias quase 20 dias 
após dar à luz, Thaeme Mariôto mos-
trou como está a barriga depois do 
nascimento da filha, Liz, e falou sobre 
o emagrecimento. Segundo a cantora, 
ela vem perdendo peso e voltando ao 
corpo de antes aos poucos. Página A8

social
Os melho-
res cliques 
com os des-
taques e m 
eventos e 
comemora-
ções de Fer-
nandópo-
lis e região 
estão na co-
luna Social 
do jornal  ‘O 
Extra’. Na 
foto, destaque para a aniversariante 
Isabela Cristina Papa. Página A8

Thaeme atribui 
corpo em forma 
à amamentação: 
“não estou 
seguindo dieta 
restrita”
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 08/05/19

 31°

 20°

5mm 
90%


chuva

 92% 
49%

ENE 
10km/h


vento

 06:39h 
17:54h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo ca aberto.

QUI - 09/05/19

 31°

 19°

5mm 
80%


chuva

 85% 
48%

NNE 
10km/h


vento

 06:40h 
17:54h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo ca aberto.

SEX - 10/05/19

 32°

 20°

10mm 
80%


chuva

 82% 
48%

N 
14km/h


vento

 06:40h 
17:54h

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

SÁB - 11/05/19

 33°

 21°

10mm 
80%


chuva

 80% 
39%

NNW 
14km/h


vento

 06:40h 
17:53h

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

DOM - 12/05/19

 30°

 19°

10mm 
80%


chuva

 89% 
61%

SSW 
14km/h


vento

 06:41h 
17:53h

Sol com muitas nuvens. 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. À noite o tempo fica aberto.

NoiteTardeManhã
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à  RECAPEAMENTO E OBRAS

Nesta quarta-feira, 08, 
o Governo do Estado 
anunciou o pagamen-
to de R$ 30 milhões em 

recursos para pavimentação, reca-
peamento e outras obras de infra-
estrutura para 167 municípios. Vale 
destacar que o investimento foi au-
torizado pelo Governador João Do-
ria, durante cerimônia com a presen-
ça dos 167 prefeitos, com o empenho 

de convênios de até R$ 200 mil. Os 
acordos estavam parados desde o 
decreto nº 63.640, de agosto de 2018, 
quando a gestão anterior determi-
nou o cancelamento de quitação 
de restos a pagar anteriores a 2018. 
Já no final de 2018, a antiga admi-
nistração estadual anunciou outra 
parte destas parcerias, mas também 
sem previsão de recursos no orça-
mento. Página A3

Governo do 
Estado investe 
R$ 30 milhões em 
infraestrutura 
de 167 cidades
Fernandópolis está entre os 
municípios que serão beneficiados 

à  DE UM LADO, LIXO. DO OUTRO, LIXO TAMBÉM

30 caminhões de 
lixo são retirados 
de local; descarte 
irregular desafia 
a Prefeitura
Estrada de terra que liga a Meridiano é um 
dos locais que mais sofre com este problema

Mais uma vez, assim co-
mo ocorre praticamen-
te todo mês, a Secretaria 
Municipal de Meio Am-

biente de Fernandópolis precisou des-
locar sua equipe de trabalho para a es-
trada de terra que liga o município a 
Meridiano para retirar material descar-
tado irregularmente no local, no pro-
longamento da rua Benedita Cruz, nas 

proximidades da Escola Estadual Jo-
sé Belúcio. Ao longo desta quarta-fei-
ra, 08, foram retirados 30 caminhões 
de lixo do local. Além de ser crime am-
biental, o descarte irregular também 
prejudica a qualidade de vida da popu-
lação, contaminando solo e favorecen-
do a proliferação de mosquitos, ratos, 
escorpiões, entre outros insetos e ani-
mais peçonhentos. Página A5

O diretório estadual do PSDB está 
sob novo comando, eleito por conven-
ção partidária, Marco Vinholi é o no-
vo presidente da agremiação que terá 
como missão preparar a legenda pa-
ra a eleição municipal. “Estamos a 18 
meses das eleições que definirão pre-

feitos e vereadores. É uma eleição im-
portante e o PSDB vai estar prepara-
do para ajudar lideranças para vencer 
o pleito e administrar bem os municí-
pios”, declarou o líder do governo na 
Assembleia Legislativa, Carlão Pig-
natari. Página A3

Sob novo comando, 
PSDB-SP realiza 
convenções e se prepara 
para eleições municipais

Fundo Social recebe 
cerca de 3,5 toneladas de 
alimentos arrecadados no 
Valentim Rodeio Show

Na terça-feira, 07, o Fundo Social de 
Solidariedade da Prefeitura de Valen-
tim Gentil, divulgou o balanço dos ali-
mentos que foram arrecadados duran-
te a terceira edição do Valentim Rodeio 

Show. No segundo dia de festa, a en-
trada foi solidária. Quem participou do 
evento, doou um quilo de alimento não 
perecível. A ação vai beneficiar cente-
nas de pessoas. Página A4

à  RESGATANDO TRADIÇÕES 
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à  RESGATANDO TRADIÇÕES 

A sociedade 
A falsa polêmi-

ca sobre existir 
ou não mudan-
ça do clima no 

planeta é assunto que já 
aborrece os especialistas 
da área. Afinal, se a gran-
de maioria dos cientistas 
diz que sim, e essa maio-
ria estuda e pesquisa nos 
institutos de maior repu-
tação no mundo todo, por 
que ir atrás daquela meia 
dúzia que continua negan-
do o fenômeno? 

Se você entende que o ce-
nário das mudanças climáti-
cas é para valer, seja porque 
leu os estudos publicados 
aos milhares, seja por ter 
observado os exemplos re-
centes de eventos climáti-
cos extremos, como as se-
cas e incêndios na Grécia, 
Califórnia ou Portugal, cer-
tamente vai ficar curioso pa-
ra entender quais as conse-
quências desse fenômeno. 

Vale a pena ir um pouco 
além e investigar as conse-
quências disso para as di-
ferentes formas de vida no 
planeta. Há cientistas que 
alegam que estamos viven-
do a 6ª maior extinção de es-
pécies da história, numa fa-
se chamada de Antropoceno 
– a época geológica em que 
humanos se tornam a prin-
cipal causa de alterações 
do planeta. 

O lado bom da história 
é que vivemos um grande 
despertar de atores que 
têm se dedicado à restau-
ração florestal (ou de ou-
tros tipos de vegetação) 
e à produção agropecuá-

ria sus-
tentável, 
conven-
c i d o s 
que ain-
da temos 
oportunidade de salvarmos 
algumas regiões e espécies 
no planeta de uma devas-
tação ainda maior. Do la-
do da conservação, sofre-
mos também com a falta 
de investimento em par-
ques e áreas de conserva-
ção, pois o que é conside-
rado bem público não tem 
recebido a devida atenção, 
muito menos investimento. 

Para sairmos da ação de 
alguns poucos voluntaris-
tas, o ideal seria que, além 
dos governos, houvesse um 
forte engajamento do setor 
privado, para que pudésse-
mos dar escala às ações pa-
ra salvar espécies relevan-
tes de fauna e flora para as 
futuras gerações. Muitas 
das ações necessárias po-
dem acontecer na forma de 
negócios, de micro a gran-
de porte, gerando econo-
mia relevante. 

O que falta para a socie-
dade despertar? Além da 
oportunidade de uma nova 
economia como aqui des-
crito, temos opção ímpar a 
cada eleição. Nosso voto na 
urna pode ser a diferença 
entre ter políticas que ne-
gam os problemas aqui re-
latados ou ter gestores res-
ponsáveis e comprometidos 
com as atuais e futuras ge-
rações e com soluções pa-
ra esses desafios que afe-
tam a todos nós.
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imagem do dia
A cobertura da 
Feira Livre, que 
abrange o trecho 
localizado na Tra-
vessa Antônio Bar-
biere, entre as ru-
as Rio de Janeiro 
e Espírito Santo, 
está passando por 
reparo. O forro da 
cobertura está da-
nificado em razão 
dos ventos e fortes 
chuvas dos últimos 
meses em Fernan-
dópolis. O reparo é 
reivindicação dos 
fernandopolenses 
e de muitos feiran-
tes que trabalham 
no local à atual Ad-
ministração Muni-
cipal.

Maio é mês de 
celebrar o Dia 
das Mães, uma 
das datas mais 

lembradas no calendário de 
festividades anual. Época 
em que as pessoas buscam 
formas de homenagear, seja 
através de presentes ou ges-
tos de carinho, aquela que 
gerou e deu vida.

Na escola Coronel, o pro-
fessor Almir Gobato, do 5º 
ano C, buscou um meio pou-
co usado atualmente pa-
ra homenagear as mamães. 
Ele desenvolveu uma tipo-
logia textual com os alunos, 
com o objetivo de se comuni-
car através de cartas, valori-
zando e resgatando esse tipo 
de atividade que está sendo 
esquecida por conta da tec-
nologia.

Alunos da escola Coronel 
escrevem cartas para 
homenagear as mães

“Aproveitei o contexto Dia 
das Mães para trabalhar a 
função social desse tipo de 
texto, foi uma experiência 

muito produtiva e que des-
pertou o interesse de toda 
sala, as crianças precisam 
aprender, entender e conhe-
cer todos os meios de co-
municação”, comentou o 
docente.

As cartas serão entregues 
no Dia das Mães, no domingo, 
e os alunos foram orientados 
a fazer uma surpresa nesse 
dia especial, demonstrando, 
através da escrita e da criati-
vidade a importância que a 
mãe tem em suas vidas.

“Foi uma experiência mui-
to legal, eu não sou acostu-
mada a fazer cartas, acho 
que hoje poucas pessoas es-

crevem, mas 
foi  muito im-
portante po-
der escrever 
para a minha 
mãe tudo o 
que sinto e 
sei que ela 
vai guardar essa recordação 
para sempre. Estou ansiosa 
para entregar e ver a reação 
dela”, explanou a aluna Be-
atrice.

Para o professor, o intuito 
do trabalho também é apro-
ximar as famílias resgatan-
do o amor, a parceria, cari-
nho e união entre todos os 
membros.

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

Cartas serão entregues no Dia das Mães, no domingo
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O diretório estadual do PS-
DB está sob novo comando, 
eleito por convenção parti-
dária, Marco Vinholi é o no-
vo presidente da agremiação 
que terá como missão prepa-
rar a legenda para a eleição 
municipal.

“Estamos a 18 meses das 
eleições que definirão prefei-
tos e vereadores. É uma elei-
ção importante e o PSDB vai 
estar preparado para ajudar 
lideranças para vencer o plei-
to e administrar bem os mu-
nicípios”, declarou o líder do 
governo na Assembleia Le-
gislativa, Carlão Pignatari.

Marco Vinholi é o presi-
dente mais jovem eleito para 
administrar o PSDB do Esta-
do de São Paulo, tem 34 anos 
e acumula experiência po-
lítica e administrativa, “é o 
novo PSDB que está come-
çando com muita força pa-
ra liderar”, justificou Carlão 

Nesta quarta-feira, 
08, o Governo do 
Estado anunciou 
o pagamento de 

R$ 30 milhões em recursos 
para pavimentação, recape-
amento e outras obras de in-
fraestrutura para 167 muni-
cípios. Vale destacar que o 
investimento foi autorizado 
pelo Governador João Doria, 
durante cerimônia com a pre-
sença dos 167 prefeitos, com 
o empenho de convênios de 
até R$ 200 mil.

Os acordos estavam para-
dos desde o decreto nº 63.640, 
de agosto de 2018, quando a 
gestão anterior determinou 
o cancelamento de quitação 
de restos a pagar anteriores 
a 2018. Já no final de 2018, a 
antiga administração estadu-
al anunciou outra parte des-
tas parcerias, mas também 
sem previsão de recursos no 
orçamento.

“Eu prometi e cumpri que 

(17) 99722-0568 (PARTIC.)

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.

faríamos um governo munici-
palista”, afirmou o Governa-
dor. “Todas as pautas munici-
palistas são compartilhadas 
com todos os secretários de 
Estado. Todos participam, 
é ação coletiva, é uma nova 

forma de governar”, acres-
centou.

ANÁLISES
O Governador também dei-

xou claro que todos os pleitos 
municipais serão recebidos e 
analisados pelo Palácio dos 

Bandeirantes, independente-
mente de filiação partidária 
de cada prefeito. “Queremos 
integrar todas as prefeituras. 
Não tem partidarismo, não 
tem ideologia no nosso go-
verno. Aqui, todos estão tra-

balhando por todos”, encer-
rou João Doria.

O objetivo inicial da libe-
ração de verbas desta quar-
ta é atender cidades meno-
res. Da lista de 167 cidades 
beneficiadas, apenas Bau-
ru, Carapicuíba, Guarujá, 
Hortolândia, Itaquaquece-
tuba, Marília, Mauá, Santos, 
Sorocaba, Sumaré e Taubaté 
possuem mais de 200 mil ha-
bitantes. Em contrapartida, 
cidades com menos de 2 mil 
habitantes, como Arco-Íris, 
Fernão, Paulistânia, Santa 
Cruz da Esperança, Santa-
na da Ponte Pensa e Vitória 
Brasil irão receber repasses 
do Estado. 88% dos municí-
pios beneficiados possuem 
menos de 100 mil habitantes.

“Esses recursos não esta-
vam inscritos em restos a pa-
gar do orçamento da Secre-
taria de Desenvolvimento 
Regional. Seriam obras que 
não aconteceriam e, graças 
à austera contenção de gas-
tos e otimização de recursos 

nos primeiros 
meses des-
ta gestão, os 
resultados já 
podem bene-
ficiar direta-
mente a popu-
lação paulista. 
Priorizamos saldar uma dívi-
da deixada pela gestão ante-
rior a anunciar novos convê-
nios”, explicou o Secretário 
de Desenvolvimento Regio-
nal, Marco Vinholi.

ECONOMIA
A pasta economizou cerca 

de R$ 300 milhões em con-
vênios, parcerias, licitações 
e contratos, no primeiro tri-
mestre de 2019. Até o final 
de março, a secretaria já ha-
via investido cerca de R$ 70 
milhões em repasses para 202 
municípios paulistas – o valor 
é cerca de quatro vezes maior 
que o repassado no mesmo 
período do ano passado.

*Com informações do
Portal do Governador  

Governo do Estado de SP investe R$ 30 
milhões em infraestrutura de 167 cidades

Fernandópolis está entre os municípios que serão beneficiados 

Anúncio de liberação de recursos orçamentários 2019 para 167
municípios do Estado aconteceu no Palácio dos Bandeirantes

Carlão Pignatari participou da convenção
que elegeu Marco Vinholi presidente Líderes tucanos participaram da convenção do PSDB-SP

que destacou a unidade do 
partido, sob a liderança de 
João Doria.

 A convenção estadual reu-
niu líderes do partido na As-
sembleia Legislativa nes-
te domingo (5), dentre eles 
o atual presidente nacional 
da legenda e ex-governa-

dor, Geraldo Alckmin, o Se-
nador José Serra e o prefeito 
da cidade de São Paulo, Bru-
no Covas.

CONVENÇÃO
NACIONAL

O ex-deputado federal, 
Bruno Araújo, líder da polí-
tica pernambucana é o cota-

à  SOB NOVO COMANDO

PSDB-SP realiza convenções e se prepara para eleições municipais
Convenção nacional acontecerá ainda neste mês, no dia 31

do para a presidência nacio-
nal da legenda e participou 
da convenção tucana. “O que 

temos aqui é a força de lide-
ranças unidas para o bem de 
São Paulo e do Brasil”, decla-

rou Carlão.  A convenção na-
cional acontecerá ainda nes-
te mês, no dia 31.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Deputado Carlão Pignatari
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à  SOLIDARIEDADE

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

“Nós vamos visitar as famílias 
para saber das reais necessi-
dades. Vamos priorizar as pes-
soas que estão desemprega-
das, que realmente precisam 
do auxílio”, disse Nêga, presi-
dente do Fundo Social de So-
lidariedade.

O prefeito Adilson Segura 
agradeceu a toda população 
que contribui com a ação. “Mais 
uma vez, os Valentim-gentile-
ses mostraram que são solidá-
rios. Em nome de todas as famí-
lias que serão beneficiadas, eu 
agradeço a todos que contribu-
íram”, disse o prefeito.

As doações para o Fundo 
Social de Solidariedade de Va-
lentim Gentil podem ser re-
alizadas durante todo o ano. 
O FSS funciona no prédio do 
setor social, que fica na ave-
nida Cavalin, nº 933.

 
Atendendo a reivindicação 

de vários munícipes, o pre-
feito Adilson Segura apre-
sentou uma proposta para 
a Itamarati para ampliar os 
horários de ônibus que sa-
em de Valentim Gentil para 
Votuporanga, e de Votupo-

ranga para Valentim Gentil. 
A partir do dia 21 de maio, a 
população contará com qua-
tro horário, sendo dois novos. 
De segunda a sexta-feira, 
com saída de Valentim Gen-
til os horários são: às 5h50; 
07h30; 14h30; e 17h30. Com 
saída de Votuporanga: 6h45; 
13h50; 15h30; e 18h30.

No sábado, os horários 
também foram ampliados: 
às 7h30 e às 17h30 com sa-
ída de Valentim Gentil. E às 
13h50 e às 18h30, com saída 
de Votuporanga. Aos domin-
gos e em feriados nacionais e 
estaduais não tem transpor-
te coletivo.

Para o prefeito Adilson Se-

gura, a ampliação dos horá-
rios vai garantir a população 
mais conforto. “Agradece-
mos a Itamarati por ter aten-
dido o nosso pedido. Des-
ta forma, vamos conseguir 
atender a demanda do mu-
nicípio”, disse o prefeito.

Vale ressaltar, que segun-
do a concessionária, os horá-

à  TRANSPORTE 

Prefeito solicita ampliação de horários 
de ônibus e Itamarati atende pedido
Horários foram ampliados de dois para quatro novos e começam a funcionar a partir do dia 21 de maio

Novos horários da Itamarati começam 
a funcionar a partir do dia 21 de maio

rios serão mantidos se hou-
ver público. Caso não haja 
passageiros suficientes pa-

ra que ocorra o transporte, 
os novos horários serão can-
celados.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

Fundo Social recebe cerca de 3,5 toneladas de 
alimentos arrecadados no Valentim Rodeio Show

Na terça-feira, 07, 
o Fundo Social de 
Solidariedade da 
Prefeitura de Va-

lentim Gentil, divulgou o ba-
lanço dos alimentos que fo-
ram arrecadados durante a 
terceira edição do Valentim 
Rodeio Show. No segundo dia 
de festa, a entrada foi solidá-
ria. Quem participou do even-
to, doou um quilo de alimento 
não perecível. A ação vai bene-
ficiar centenas de pessoas. Os 
produtos foram separados e os 
funcionários montarão cestas 
básicas para distribuir as fa-
mílias carentes do município. 

Aproximadamente 3,5 toneladas 
de alimentos arrecadados
no Valentim Rodeio Show



publicações
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EDITAL DE RESULTADO  JULGAMENTO/HABILITAÇÃO
MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP

Tomada de Preços n.º 001/2019 – Processo n.º 036/2019. OBJETO: Execução 
de Obras de Pavimentação Asfáltica, Calçadas, Guias e Sarjetas no prolongamento 
da rua: Dráusio Medina Estrela e Estacionamento do Cemitério Municipal de 
acordo com planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, descritos em 
Anexo I, de acordo com Convênio n.º 1454/2018 - Secretaria de Planejamento 
e Gestão - SP. Resultado da Sessão. Data 07/05/19 – RESULTADO: SESSÃO 
DESERTA. Mira Estrela-SP, 07/05/2019 – Comissão Licitação.

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019. PROC. N.º 043/2019. OBJETO: 
Construção de um Centro Cultural de Mira Estrela/SP, de acordo com Memorial 
Descritivo, cronograma físico – Financeiro, Planilha Orçamentária, BDI, Planta 
Baixa, Memorial de Cálculo, cf. Anexo I, na conformidade Convênio Ministério da 
Cultura n.º 794624/2013 - Conclusão da Obra. DATA: 27/05/2019, às 14h00min. 
LOCAL: Rua: Manoel Estrela Matiel, 685 - Mira Estrela – SP, Marcio Hamilton 
Castrequini Borges – Prefeito Municipal. Mira Estrela, 08 de Maio de 2019.

à  DE UM LADO, LIXO. DO OUTRO, LIXO TAMBÉM

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de São João de Iracema tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 06/05/2019 das 01h02 às 02h22. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Os associados que con-
tratarem débito automático 
e poupança na Sicredi No-
roeste SP em maio e junho 
vão contribuir com entida-
des sociais da área de atu-
ação da cooperativa, A ação 
faz parte do Dia C, o Dia de 
Cooperar, comemorado em 6 
de julho. Trata-se de uma ini-
ciativa nacional coordenada 
pela Organização das Coo-
perativas Brasileiras (OCB), 
propondo ações de responsa-
bilidade social por meio das 
cooperativas em todo o País.

No caso da Sicredi Noroes-
te SP, parte do valor ao qual 
a cooperativa teria direito na 
contratação desses serviços 
será revertido a quatro insti-
tuições beneficentes de sua 
área de atuação. O propósi-
to é contribuir com a doação 
de alimentos e leite para as 
instituições Maria Peregrina 
(São José do Rio Preto), Raios 
de Luz (Tanabi), Corujas do 
Bem (Catanduva) e Funda-
ção Cândido Brasil Estrela 
(Mirassol).

“Dessa vez, não serão os 
associados os responsáveis 
pela doação para as entida-
des. A própria cooperativa 
abrirá mão de parte de seus 
recursos para beneficiar a 
comunidade”, afirma o pre-
sidente da Sicredi Noroeste 
SP, José Carlos Afonso Cugi-
notti. “Temos certeza de que, 
desta forma, estamos cum-
prindo com um dos objetivos 
da cooperativa, que é o jus-
tamente de organizar ativi-
dades econômicas e sociais 
em prol das pessoas de nos-
sa comunidade”, ressalta.

NO ANO PASSADO
Em 2018, o Dia C benefi-

ciou mais de 2,2 milhões de 
pessoas. Ao todo, 1.706 coo-
perativas, incluindo as per-
tencentes ao Sicredi, par-
ticiparam da iniciativa, 
somando 120 mil voluntá-
rios. Os projetos devem visar 
à melhoria da qualidade de 
vida, da saúde, da educação 
e do meio ambiente, alinhan-
do-se aos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável, 
definidos pela Organização 
das Nações Unidas (ONU).

EXTRATO DE CONTRATOS
REF: PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/19- PROCESSO Nº 027/2019
CONTRATANTE:  PREF.MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADAS: BATISTA & ZOCAL LTDA-DEVAIR PAULI-

NO DE OLIVEIRA-ME- LILIAN CARLA CASSIMIRO CARTA-ME-
-R.T.DISTRIBUIDORA EIRELI-ME-  WILSON PEREIRA DA SILVA TACOS-
-EPP-TOZZO & TOZZO GAS LTDA-ME-OBJETO: Contratação de empresas 
do ramo visando o fornecimento de materiais de consumo, higiene, limpeza 
e outros, de forma parcelada, destinados à diversos setores, para atender os 
exercícios de 2019/2020.VALOR CONTRATADO: R$. 215.885,90-NºS DO 
CONTRATOS:  De  023  a  028/2019-PRAZOS DOS CONTRATOS: 12 meses 
podendo ser prorrogado-São João das Duas Pontes, 08 de maio de 2019 - JOSE 
CARLOS BARUCI-PREFEITO MUNICIPAL.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 09 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.529.

LEI Nº. 1.969 DE 07 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providên-

cias”.
José Carlos Baruci, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca 

de Estrela D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei, 

FAZ SABER  QUE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS 
PONTES, APROVOU EM SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 06 DE MAIO 
DE 2019, E O  PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA E PROMULGA A SE-
GUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional 
Especial, no valor de até R$ 100.000,00 (Cem mil reais) para custear despesas 
com aquisição de Unidades Móveis para Transporte de Equipes da UBS, sendo 
dois veículos de passeio 0 km com capacidade para 05 pessoas cada, conforme 
objeto da Proposta nº 13829.073000/1180-01 junto ao Fundo Nacional de Saúde.

Parágrafo único. A cobertura do crédito autorizado nesse artigo será efetuada 
mediante a utilização dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde 
através da Proposta nº 13829.073000/1180-01 no valor de R$ 100.000,00 

ARTIGO 2º - Fica incluído no programa 0119 – Gestão da Saúde, o projeto 
1094 – Aquisição Veiculo de Passeio Transporte de Equipe UBS, nas Leis nº 
1924/2017 PPA 2018/2021 e Lei nº 1950/2018 LDO 2019, com o valor do re-
ferido crédito.     

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

São João das Duas Pontes - SP, 07 de Maio de 2019.
JOSÉ CARLOS BARUCI
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA
LINDOMAR ROBERTO VISSOTI

Diretor Mun. de Administração
Uma publicação: Quinta-feira, dia 09 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.529.

à  DIA DE COOPERAR

Sicredi distribui 
parte das sobras 
para entidades 
carentes 
de São Paulo

Ação faz parte do Dia C, o Dia de 
Cooperar, comemorado em 6 de julho

Instituições de São José do Rio Preto, Tanabi, 
Catanduva e Mirassol serão beneficiadas; 
cooperados que contratarem débito automático 
e poupança podem contribuir com a ação social

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi

Mais uma vez, assim 
como ocorre pra-
ticamente todo 
mês, a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente de 
Fernandópolis precisou deslo-
car sua equipe de trabalho pa-
ra a estrada de terra que liga 
o município a Meridiano para 
retirar material descartado ir-
regularmente no local, no pro-
longamento da rua Benedita 
Cruz, nas proximidades da Es-
cola Estadual José Belúcio. Ao 
longo desta quarta-feira, 08, fo-
ram retirados 30 caminhões de 
lixo do local.

Além de ser crime ambien-
tal, o descarte irregular tam-
bém prejudica a qualidade 
de vida da população, conta-
minando solo e favorecendo 
a proliferação de mosquitos, 
ratos, escorpiões, entre ou-
tros insetos e animais peço-
nhentos. Basta um recipiente 
plástico jogado em um ter-
reno, por exemplo, para que 
seja formado um verdadeiro 
criadouro de mosquitos da 
dengue, zika e chikungunya.

Esta estrada de terra para 
Meridiano é um dos principais 
pontos de descartes irregula-

res em Fernandópolis. A Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
em conjunto com as demais 
secretarias, realiza periodi-
camente a limpeza deste lo-
cal que ainda sofre pelo des-
caso da população.

A Secretaria de Meio Am-
biente pede apoio para que 
a cidade fique mais limpa e 
com melhor qualidade de vi-
da a seus moradores. Quem 
presenciar algum descarte in-
correto de resíduos pode de-
nunciar na Secretaria de Meio 
Ambiente por meio do 3463-
9014 ou na Ouvidoria Munici-

pal: 0800-772-4550 ou what-
sApp (17) 99729-4550.

FERNANDÓPOLIS TEM 
DIVERSOS LOCAIS 
PARA DESCARTE 

CORRETO DE 
RESÍDUOS, QUE SÃO:

l Lixo comum: é coletado pe-
la empresa Proposta, porta 
a porta;

l Lixo reciclável: Coletado 
porta a portade acordo com 
uma programação;

l Resíduos sólidos da cons-
trução civil: é coletado 
pelos serviços de caçam-
bas ou pode ser levado até 

a empresa 
CONSTRU-
CERTO;

l Pilhas, ba-
terias e óleo 
usado: pode 
ser levado 
na Secreta-
ria Municipal de Meio Am-
biente, escolas municipais, 
universidades;

l Lixo eletrônico: pode ser 
levado na Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente.

*Com informações
da SECOM - Fernandópolis

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019. PROCESSO Nº 036/2019. O Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de MACEDÔNIA-SP.  OBJETO: FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTES PARA 
DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME REQUISIÇÕES E CONTROLE DO 
RESPONSÁVEL, DE ACORDO ANEXO II. TIPO: Menor preço por item. EDITAL: Poderá ser retirado 
pessoalmente ou no site: www.macedonia.sp.gov.br CADASTRO EXIGIDO: Da Prefeitura Municipal de 
MACEDÔNIA ou Doc. Completa. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: DIA 22/05/2019, às 
09:00 horas.  LOCAL: Sala de Reunião da Prefeitura Municipal – Praça José Princi, 449, MACEDÔNIA - SP. 
DATA DA ENTREGA E ESCLARECIMENTOS: Praça José Princi, 449 – Centro – MACEDÔNIA-SP, horário 
de expediente. Fone/Fax (017) 3849.1162. Custo: nihil. MACEDÔNIA, 09 de Maio de 2019. LUCILENE 
CABREIRA GARCIA MARSOLA - Prefeita Municipal. 
 

 

 

Uma publicação: Quinta-feira, dia 09 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.529.

30 caminhões de lixo são 
retirados de local; descarte 
irregular desafia a Prefeitura
Estrada de terra que liga a Meridiano é um dos locais que mais sofre com este problema

Material descartado irregularmente no local foi retirado nesta quarta-feira

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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à  PAULISTA 

Focado em avançar 
para a segunda fase 
do Campeonato Pau-
lista da Segunda Di-

visão, a diretoria do América 
aproveitou o fim da Série A3 
para contratar alguns refor-
ços mais experientes para en-

corpar o elenco de Carlinhos 
Alves. Após anunciar a che-
gada do volante Gabriel, ex-
-São Carlos, o Mecão confir-
mou a contratação do goleiro 
Matheus que ajudou o Barre-
tos a chegar até as semifinais.

O jogador já conhece o fu-
tebol de São José do Rio Pre-
to. Isso porque na tempora-

da passada, o novo arqueiro 
americano atuou pelo rival 
Rio Preto.

FOCO NO
PRÓXIMO JOGO

No G4, na quarta colocação 
com sete pontos, o Rubro en-
cara no próximo sábado, ás 15 
horas, em Andradina, no es-
tádio Evandro Brembatti Cal-

voso, o time da casa pela últi-
ma rodada do primeiro turno 
da primeira fase.

Para o duelo, o volante Ke-
vin, cumprindo uma série de 
quatro jogos imposta pelo Tri-
bunal de Justiça Desportiva 
(TJD) continua de fora. As no-
vidades são as estréias dos 
novos contratados.

No domingo, dia 5, o han-
debol jalesense entrou em 
quadra para disputar nas 
categorias adulto masculi-
no e adulto feminino mais 
uma rodada da Liga Regio-
nal de Handebol do Esta-
do de São Paulo – LRHESP, 
na cidade de Pereira Bar-
reto (SP).

Em jogo acirrado, o adulto 
feminino de Jales enfrentou 
a forte equipe de Castilho, 
e por uma diferença de um 
gol, Jales vence pelo placar 
de 17 a 16. No adulto mas-
culino, a equipe jalesense 
saiu derrotada pelos donos 

da casa, Jales 23 x 30 Perei-
ra Barreto.

"Estou muito feliz pelo jo-
go das meninas, precisáva-
mos dessa vitória e ela veio 
em um grande jogo.O mas-
culino perdeu acredito pe-
lo desfalque que tivemos na 
equipe, mas claro, jogamos 
contra os atuais campeões 
dentro da casa deles, foi um 
bom jogo.Agora é descan-
sar e treinar”, expressou o 
treinador do handebol jale-
sense, Eduardo Matheus, o 
“Du Bola”.

O próximo compromisso 
de Jales na Liga será no dia 
19 de maio, na cidade de Ca-
tanduva (SP).

América contrata goleiro que 
chegou até as semifinais da A3
Trata-se do goleiro Matheus, que fez uma bela campanha defendendo o Barretos no estadual

América contrata goleiro que chegou até as semifinais do Paulista A3

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

handebol é destaque em mais uma rodada da 
Liga Regional do Estado de São Paulo

Com alguns desfalques na equipe, a categoria adulto masculino de 
Jales foi derrotada pelos donos da casa, Pereira Barreto, por 30 a 23

As meninas do handebol jalesense conquistaram acirrada 
vitória pelo placar de 17 a 16 contra a equipe de Castilho

 SECOM

Prefeitura de Jales
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jogo dos 7 Erros

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quinta-feira, 18h00

Todos se encaminham com Laila para 
a clínica de Letícia. Youssef salva Dali-
la de Fauze. Missade se incomoda com 
a falta de notícias de Elias, que está 
com Helena. Almeidinha pede Zuleika 
em casamento. Muna e Abner tentam 
convencer Ali e Sara a ir à exposição de 
Bruno. Mamede anuncia a Ali suas in-
tenções de arranjar um casamento para 
o neto com uma mulher árabe. Norberto 
se desanima com os programas de jo-
vem que Valéria gosta. Camila é repre-
endida em seu trabalho. Aline sente 
uma forte pontada na barriga, e Rania 
se preocupa. Fauze é preso, e Dalila se-
duz Youssef. Helena beija Elias. Nasce 
Raduan, filho de Laila e Jamil.

VERÃO 90 
Quinta-feira, 19h15

 Janaína tenta disfarçar a emoção na 
presença de Jerônimo. Ele promete a 
mãe que pensará em contar a verdade 
sobre o acidente com Nicole, para ino-
centar João. Mercedes fica horroriza-
da com a entrevista que Dandara con-
cede a Naiara. Madá oferece o doce de 
Janaína para La Donna. Candé não en-
tende por que Alaor, um amigo de colé-
gio, o ignora no bar. Janaína diz a Jani-
ce que tem esperança na regeneração 
de Jerônimo. Dandara avisa a Quinzi-
nho que não mudará para agradar Mer-
cedes. Madá conta a Dirce que ganhou 
ingressos para o show de La Donna. 
Diego comenta com João que descon-
fiou da compra de Jerônimo na PopTV. 

A TERRA PROMETIDA
Quinta-feira, 20h50

Josué anuncia a prisão de Mara. Ado-
nizedeque troca a taça envenenada e 
manda um servo servir a bebida para 
Abul. Aruna fala sobre o Deus de Isra-
el para Ula. Josué conversa com Salmon 
e fala sobre o flagrante que deu em Ma-
ra. Abul se contorce de dor. Adonizede-
que se aproxima e ordena que os solda-
dos prendam Úrsula. Ula diz que servirá 
ao Senhor dos hebreus. Adonizedeque 
joga a filha no quarto secreto. Josué dá 
apoio a Aiúde. Úrsula fala com as cavei-
ras de sua mãe e avó. Aiúde diz que vai 
fazer uma visita à Mara. Agonizando, 
Abul caminha pelo corredor do palácio. 
Irritada, Mara ofende Aiúde e confessa 
ter lhe traído com Acã e Racal. Ioná pe-
de perdão à Raabe em nome de Mara. 

O SÉTIMO GUARDIÃO
Quinta-feira, 21h00

Valentina encara Sampaio, e Gabriel 
apoia a mãe. Mirtes guarda o laudo 
com o resultado do exame de gravidez 
de Stella. Feijão estranha o comporta-
mento de Judith. Murilo convoca Luz 
para uma reunião no casarão. Bebe-
to tenta conversar com Nicolau. Olavo 
descobre que as máquinas para a es-
cavação foram sabotadas. Mirtes en-
trega a Stefânia o resultado do exame 
de gravidez de Stella e se reconcilia 
com a nora. Guilherme lamenta com 
Leonardo por não poder seguir seu so-
nho. Mirtes vê o neto na bola de cris-
tal. Marilda se preocupa quando Euri-
co pensa em ir embora de Serro Azul. 
Judith se opõe à decisão de Gabriel de 
nomear novos guardiães.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Débora simula que tem um encontro 
com Marcelo e Luísa acredita. Luigi e 
Yasmin levam uma advertência por co-
larem na aula. Luísa vê Débora abra-
çando Marcelo no estúdio de fotografia 
e fica bastante abalada. Mirela conti-
nua magoada com Luca e diz que está 
cansada das brincadeiras idiotas dele. 
O Clubinho MaGaBe sente falta de Lo-
rena e conta sobre suas investigações 
sobre os vampiros. Ciro vê entregado-
res deixando uma grande caixa na ca-
sa de Pendleton e fotografa tudo para 
Roger. Luísa confronta Marcelo sobre 
o encontro que ele teve com Débora e 
os dois brigam. Pendleton abre a cai-
xa misteriosa e percebe que está sen-
do observado. 

MALhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Filipe garante a Guga que não per-
mitirá que Rita se aproxime de sua 
família. Regina comenta com Max 
que pensa em convidar Rita para 
jantar em sua casa. Marco e Car-
la se enfrentam, e Madureira im-
pede o conflito entre os dois. Raís-
sa se sai mal em uma prova e fica 
preocupada com a reação de Car-
la. Tatoo provoca Cléber por causa 
de Anjinha. Cléber ofende Anjinha, 
que retruca e acaba machucando o 
rapaz. Nanda mente para Carla so-
bre a nota de Raíssa na prova. Gu-
ga conta para Rita sobre a reação 
de Filipe a seu pedido. Madureira 
se insinua para Carla. 
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Simaria é casada há 10 
anos com o empresá-
rio espanhol Vicente 
- com quem renovou 

votos em março deste ano em 
Las Vegas, nos Estados Uni-
dos e, em entrevista, revelou 
que sempre quis se casar com 
um homem estrangeiro. “Des-
de pequena eu já falava: ‘vou 
casar com homem de fora do 
país, não vou casar com bra-
sileiro, não’. Falavam que os 
caras daqui eram muito va-
gabundos, muito bandidos. 
Não vou querer casar com 
homem pra ficar me botan-
do chifre toda hora, não. Eu 
arranco logo a ‘pingola’ de-
le. Sou brava! Eu digo: ‘Não 
brinca comigo, não, que vo-
cê acorda sem a torneira, viu, 
meu amor?’”, afirmou a irmã 
de Simone.

“USO A ROUPA QUE 
EU QUERO, VOU PARA 

ONDE EU QUERO”, 
DISSE A ARTISTA

Elogiada na web por look 
justinho em show na capital 
cearense, Fortaleza, Simaria 
acrescentou que o espanhol 
não é ciumento. “Meu mari-
do é da hora. O cara não pe-
ga no meu pé, eu uso a roupa 
que eu quero, vou pra onde eu 
quero, falo com todo mundo, 
faço amizade com homem, 
meu marido é massa. Eu tam-
bém não pego no pé dele, não 
tem essas coisas lá em ca-
sa”, ponderou a cantora. A 
mãe de Pawel e Giovanna, 
com quem compartilha regis-
tros discretos nas redes, ain-
da adicionou que, no passa-
do, viveu um relacionamento 
marcado pelo comportamen-
to oposto ao do atual: “Tive 

Exibindo boa forma dias quase 20 dias 
após dar à luz, Thaeme Mariôto mostrou 
como está a barriga depois do nascimento 
da filha, Liz, e falou sobre o emagrecimen-
to. Segundo a cantora, ela vem perdendo 
peso e voltando ao corpo de antes aos pou-
cos. “Muita gente pedindo para mostrar a 
barriga pós-parto. Ela já deu uma secada 
boa e isso com a amamentação. Não estou 
seguindo uma dieta muito restrita. Graças 
a Deus também não tive estrias”, comemo-
rou a sertaneja no Instagram.

CANTORA COMENTA
RELAÇÃO COM CORPO 

APÓS ChEGADA DA FILhA
Compartilhando a sua rotina de mater-

nidade real na web, Thaeme declarou em 
entrevista recente que não está preocupa-
da em voltar ao shape anterior. “Em rela-
ção ao meu corpo, nossa, eu não estou pre-
ocupada com isso agora não. Quero passar 
por todas os fases com tranquilidade. Minha 
única preocupação neste momento é estar 
bem de saúde, e dar o melhor de mim para 
minha filha”, afirmou a mulher do empresá-
rio Fábio da Lua, alvo de elogios da artista: 
“Olha, o Fábio foi super parceiro do inicio 

um namorado que era mui-
to legal, mas eu ia na balada 
com ele e ficava me seguran-
do. Odeio pressão, odeio que 
fiquem pegando no meu pé. 

Deus me deu o cara certinho. 
Simone tá aqui e é a prova vi-
va: eu sempre fui uma menina 
que nunca fui de ficar com to-
do mundo, ia só para dançar”.

Diego hurtado recebe 
inúmeras mensagens de 
carinho de toda galera.

Geovania Verissimo comemorou a
data ao lado de amigos e familiares.

Parabéns e muitas felicidades
para Ígor Federessi.

Isabela Cristina Papa apaga as velinhas hoje. 

Leonardo Santos recebe muitas 
homenagens pelo seu aniversário. 

Muitos anos de vida para 
o aniversariante Marcos 

Felipe Bermal.

Cantora Simaria elogia 
relação com o marido, Vicente: 
“não pega no meu pé”

Cantora contou que o marido não é ciumento

Thaeme atribui corpo em 
forma à amamentação: “não 
estou seguindo dieta restrita”

ao fim. Ele ficou comigo o tempo todo, dan-
do força e desejando que tudo fosse da me-
lhor maneira possível. Sim, ele nasceu pa-
ra ser pai. Ele está babando na Liz o tempo 
todo, é super coruja”.

Thaeme com a filha Liz 


