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“Visamos a 
segurança dos
estudantes”, 
diz diretor 
de colégio
Quebra-molas fica bem próximo à lombofaixa, 
defronte à instituição de ensino

à  polêmica com lombadas

Na última quarta-feira, 08, 
foi realizada em frente ao 
colégio Anglo uma pan-
fletagem para conscien-

tizar pais e alunos em como utilizar 
a lombofaixa e a área de “embarque 
e desembarque” dos estudantes, aju-
dando na fluidez do trânsito que é 
muito grande nos horários de entrada 
e saída de alunos daquela instituição 
de ensino. “Faz uns 30 dias que o capi-
tão Pm Kenji Takebe recebeu algumas 
reclamações sobre o fluxo do trânsito 
que estava muito lento na região da 

escola. Ele entrou em contato conos-
co para ver o que poderíamos fazer. 
Diante disso, marcamos uma reunião, 
e achamos melhor criar uma área de 
‘embarque e desembarque’. Essa área 
foi feita pensando na fluidez do trânsi-
to e na segurança dos alunos. Do lado 
direito da rua minas Gerais foi instala-
do o espaço de desembarque e embar-
que de alunos que chegam e partem 
em vans e ônibus, e do lado esquer-
do, os que chegam em carros”, desta-
cou Euclides Amaral, diretor do colé-
gio Anglo. Página A3

Diretoria do colégio realizou panfletagem junto aos pais 
dos alunos a respeito da importância das lombadas

à  pRoJETo VolUNTÁRio

dr. Faz de conta, que 
leva alegria à santa casa 
e ao asilo, precisa de ajuda
Grupo enfrenta sérias dificuldades financeiras e precisa de
doações para manter o trabalho social realizado nas instituições 

Visitas lúdicas à Santa casa são 
maneiras de fazer com que os pacien-
tes fiquem mais animados e tenham 
disposição para continuar o trata-
mento. Desde 2016, em Fernandópo-

lis, existe um projeto voluntário deno-
minado Dr. Faz de conta que, além 
de conduzir essas visitas ao hospital, 
também vai até o Parque Residencial 
São Vicente de Paulo, com o intuito 

de deixar funcionários e idosos mais 
felizes. Porém, o referido projeto pre-
cisa de ajuda, pois, atualmente, en-
frenta sérias dificuldades financeiras. 
Página A6

entrelinhas 

R$ 238 milhões para 2020. R$ 65 milhões 
a mais que ana bim em ano eleitoral

outrora, a cidade já fora denominada 
como a “capital da Solidariedade”, 
face ao engajamento de sua popula-
ção com campanhas sociais. Agora, 
arrecada 18 toneladas de vestuários.

“capital da
solidariedade”: 

18 toneladas
Já abordamos o receio dos comer-
ciantes votuporanguense de perde-
rem clientes com a inauguração da 
loja de departamentos; agora o drama 
é outro: o horário de funcionamento. 

Havan: o efeito 
“reverso”

parte ii
Em seu debute numa votação impor-
tante, deputado da região se une a 
outros 13 parlamentares e vota contra 
medida que combate corrupção, la-
vagem e crimes de colarinho branco.

decepção? deputado 
da região vota 

contra moro e coaf

Pelo projeto da Lei de Diretrizes or-
çamentárias já em tramite na câma-
ra municipal, Pessuto terá um valor 
superior a R$ 238 milhões para gas-
tar em pleno ano eleitoral. Isso afo-
ra empréstimos bancários já autori-
zados. o valor já é R$ 65 milhões a 
mais que Ana Bim teve em 2016, si-
métrico ano eleitoral. com isso, Pessu-
to pode se tornar favorito à reeleição?

Página A2

à  como NUNca ocoRREU No paRTido

pTb-sp anuncia 
completa 
reestruturação 
em todo Estado

dupla matheus e 
Kauan agita Festa do
peão neste sábado 

As festividades em comemoração 
ao aniversário de Indiaporã estão um 
sucesso absoluto. A expectativa dos 
organizadores do evento só aumenta. 
os permanentes, que estavam sen-
do vendidos antecipadamente, estão 

esgotados. Espera-se público recorde 
para o show de hoje, dia 11. A dupla 
matheus e Kauan vem com um novo 
projeto: “Tem moda pra tudo”. Na noi-
te de hoje, está marcada a estreia de 
um novo cenário de palco. Página B4

Após classificar como um “tsunami po-
lítico-eleitoral” o resultado das eleições 
de 2018, o deputado campos machado, 
presidente estadual e secretário-geral 
da Executiva Nacional do PTB, anun-
ciou uma total e completa reestrutura-
ção, e até mesmo uma reciclagem, co-
mo nunca ocorreu no Partido. Página A8

à  campEoNaTo paUlisTa 

Fefecê volta a campo 
neste domingo em 
busca da liderança

  Página A7
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“É costume de um tolo, quando erra, queixar-se do outro. 
É costume do sábio queixar de si mesmo”. 

sócrates - ateniense, patrono da filosofia, “inspirador” de Platão e Xenofonte. 

E vem bomba por aí. parte i
o ministério Público Estadual-mPE 

muito provavelmente deve abrir pro-
cesso contra um prefeito e um procu-
rador jurídico da região brevemente. o 
motivo elencado é o descumprimento 
de uma lei municipal pela adminis-
tração pública e envolve uma série de 
outras questões, muito mais graves, 
como licitações públicas e até con-
cursos públicos e processos seletivos.

J  á houve, outrora, alguém da 
Imprensa - que infelizmente 
não rememoramos - que de-
nominou Fernandópolis co-

mo a “capital da Solidariedade”, face 
à colaboração de seus cidadãos com 
ações às entidades filantrópicas e aos 
necessitados. E a campanha do Aga-
salho 2019 comprovou, mais uma vez 
que, se a assertiva é meio que utópica, 
também tem um fundo de realidade. 
Foram arrecadados mais de 18 tonela-
das em vestuários que o presidente da 

“Capital da solidariedade”: campanha 
arrecada 18 toneladas de agasalhos

Secretaria de Assistência Social Gustavo Pinato repassará às famílias carentes.

E vem bomba por aí. parte ii
Ainda não se tem certeza de como 

será a atuação da Promotoria. Na hi-
pótese mais branda, ela pode sim-
plesmente exigir que a legislação 
municipal (e a estadual e federal) se-
ja cumprida; na extrema, pode inva-
lidar grande número de licitações e 
contratações. Em ambas, é pratica-
mente certo que o prefeito, junto com 
um dos procuradores, será processado.

J
á tramita no parlamento municipal o projeto de Lei de Diretrizes orçamen-
tárias relativo ao próximo ano e, nele, está inclusa a estimativa de receitas 
do município para o exercício de 2020. Pelas previsões da administração 
fernandopolense, o governo Pessuto terá à sua disposição R$ 238,4 milhões 

para gastar, somando-se folha salarial, pagamento de despesas ordinárias, de dí-
vidas..., enfim, para gerir a Prefeitura. o valor é alto. Altíssimo e recorde na his-
tória local. Rememoremos. Em 2017, primeiro ano de governo André e Gustavo 
Pinato, o valor foi de R$ 199 milhões, com um crescimento de 11,48% no compa-
rativo com o de 2016 (último ano de Ana Bim); em 2018 o valor saltou para R$ 223 
milhões e em 2019 nova ascensão, disparando para R$ 232 milhões. Agora, o de 
2020 acresce mais R$ 6 milhões aos cofres municipais. ou seja, em números cla-
ros, somente no governo municipal atual, a arrecadação cresceu R$ 39 milhões, 
valor que deveria ser suficiente para evitar os ignóbeis empréstimos tomados.

orçamento 2020 passa dos R$ 238 
milhões; R$ 6 milhões a mais que  2019

R
elevando a segundo plano tais índices e prismando a política, faz-se ne-
cessário rememorar que ano que vem teremos nova disputa municipal. 
E como Pessuto ainda detém juridicamente o direito de participar, em 
busca da reeleição - ainda não conseguida por nenhum político local - 

nada mais justo que tornarmos à simétrica situação de 2016. Naquela oportu-
nidade o município era governador por Ana Bim, que tentou (e sucumbiu) a re-
eleição. o orçamento de Fernandópolis àquela época foi de R$ 173 milhões; ou 
seja, R$ 65 milhões a menos do que terá Pessuto em 2020. Uma diferença de qua-
se 40%. E tem mais! Há que se contar que o atual prefeito, com aquiescência da 
maioria dos vereadores, terá a seu dispor polpudos empréstimos bancários que, 
juntos, totalizam R$ 20 milhões, para novos investimentos. o que isso signifi-
ca além da dívida de R$ 30 milhões (R$ 10 milhões já foram contraídos) que so-
brará para as futuras gerações? Que o atual prefeito terá condições de pleitear 
a reeleição e, finalmente, quebrar a maldição e ser o primeiro a se reeleger? cal-
ma! Não nos precipitemos! É necessário avaliar, racional e quantitativamente, 
se ele terá condições de fazê-lo. E, pelos dados colhidos em pesquisa de opinião 
pública realizada no último final de semana e que será divulgada no próximo... 

andré pessuto terá R$ 65 milhões a mais 
que ana bim teve em 2016, ano eleitoral

Do deputado federal durante o cerimonial no Palácio do Planalto, da nova regulamenta-
ção do porte de arma, junto ao presidente Bolsonaro. Pinato também saiu em defesa dos ge-
nerais, especialmente Santo cruz, em relação aos ataques ideológicos sofridos nos últimos dias.

frase da semana
Vamos lutar para que todo cidadão de bem tenha o direito de se defender e acabar 

com a farra dos bandidos que aterrorizam a população”‘‘
Fausto 
pinato

Por beto Iquegami
beto@oextra.net

www.oextra.net
facebook.com/oex-

tra.net/

entrelinhas

deputado, na estreia, vota contra moro

D ecepcionante o debute do deputado federal no congresso Nacional. Em 
sua primeira votação expressiva e que envolvia questão fundamental 
para o combate à corrupção e aos crimes de lavagem de dinheiro e co-
larinho branco, Luis carlos motta-PR simplesmente aderiu ao rol de ou-

tros 13 congressistas e ajudou a retirar, ainda que provisoriamente, o conselho de 
controle de Atividades Financeiras-coaf do ministério da Justiça, transferindo-
-o para o da Economia. Tal migração dificulta a atuação do ministro Sérgio mo-
ro (e de quem o sucedê-lo) no combate ao crime organizado. motta, que é cida-
dão fernandopolense (intitulação justa, face sua atuação por aqui), foi eleito com 
75.218 votos, 405 dos quais em Fernandópolis. o Plenário da câmara dos Depu-
tados e, após, o do Senado, analisarão a decisão da comissão e podem revertê-la. 

Havan: O efeito reverso. Parte II

Arrolamos cá, na coluna passada, que, dentre os efeitos imediatos da instalação da 
Havan em Votuporanga está o receio dos pequenos e médios empresários em perde-
rem espaço na preferência dos consumidores. Pois, decorrido uma semana da inau-
guração, eis que outro surgiu: a megaloja de departamentos funciona com horário 
estendido - até às 22h00 - e, por consequência lógica, praticamente todo o comércio 
estuda manter as portas abertas até aquele horário. Atualmente isso só ocorre em épo-
cas especiais, tal como o Natal. Hoje, devido ao Dia das mães e à Havan, já mudou.

motta: decepção 
com o debute

2 x mais que Fernandópolis
167 municípios paulistas receberão 

R$ 30 milhões 
através de con-
vênios com o 
governo do Es-
tado. A verba é 
para pavimen-
tação, recape e 
infraestrutura e 
é fruto daquele 
convênio assi-
nado ao final 
de 2018 com márcio França e anulado 
por Doria. Na região, 21 Prefeituras fo-
ram contempladas. Estrela ficou com R$ 
155 mil e Pedranópolis com R$ 120 mil. 
Adauto Severo (foto) viu Populina ficar 
com o maior valor por aqui: R$ 200 mil, 
o que representa o dobro do destinado 
para André Pessuto em Fernandópo-
lis: R$ 100 mil, o menor valor na região.

Novos partidos na área
Enquanto ganha força a possibilida-

de de fusão envolvendo o DEm e o PS-
DB, numa articulação capitaneada por 
João Doria e Rodrigo Garcia e que deve 
entrar na pau-
ta oficial a par-
tir do próximo 
mês, um novo 
- não muito - 
partido surgiu. 
Trata-se do Re-
publicano que, 
na real, nada 
mês que o Par-
tido Republica-
no Brasileiro-PRB, numa repaginada 
dada pelo vice-presidente da câmara 
marcos Pereira (foto). Rememorando, o 
PRB é o braço político da Igreja Univer-
sal do Reino de Deus, do bispo Edir ma-
cedo, dono da Record TV.

Fefecê: a um W.o. da exclusão
Após o lamentável episódio do último 

sábado, 04, que resultou na derrota do 
Fefecê por W.o. em virtude de ausência 
em Tupã, é bom o presidente oclécio Du-
tra (foto) e o vice Ricardo Saravali acau-
telarem-se, visando dissabores futuros. 
o regulamento da Federação Paulista 
prevê a exclusão da equipe, em caso de 
reincidência o 
que representa-
ria uma mácu-
la frente à óti-
ma campanha 
dentro das qua-
tro linhas. Ama-
nhã o jogo é em 
casa contra o 
Bandeirante de 
Birigui.

imagem da semana

Virou piada. como pode um ministro da Educação não saber percentagem? Pois parece que o tutelado de bolsona-
ro, o economista e especialista em direito previdenciário Abraham Weintraub não sabe, ou se atrapalhou. Em uma li-
ve (foto), com o presidente e outros assessores ao lado, ele tentou exemplificar, utilizando chocolates, o corte de 35% na 
Educação Superior. com 100 unidades, ele pegou 3 (e meia) e disse que esse era o tamanho do corte. Se fosse no Enem 
2019... Há! Se Weintraub (A dilma de calças) se atrapalha com 100 chocolates, imagine com os dados da Previdência. 

Use o QR code
para acessar a 
coluna digital

enem 2019: 35% de 100 é...
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Rede de Reabilitação Lucy Montoro
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Na última quarta-
-feira, 08, foi rea-
lizada em frente 
ao Colégio An-

glo uma panfletagem para 
conscientizar pais e alunos 
em como utilizar a lombofai-
xa e a área de “embarque e 
desembarque” dos estudan-
tes, ajudando na fluidez do 
trânsito que é muito grande 
nos horários de entrada e sa-
ída de alunos daquela insti-
tuição de ensino.

“Faz uns 30 dias que o ca-
pitão PM Kenji Takebe rece-
beu algumas reclamações 
sobre o fluxo do trânsito que 
estava muito lento na região 
da escola. Ele entrou em con-
tato conosco para ver o que 
poderíamos fazer. Diante dis-
so, marcamos uma reunião, 
e achamos melhor criar uma 
área de ‘embarque e desem-
barque’. Essa área foi feita 
pensando na fluidez do trân-
sito e na segurança dos alu-
nos. Do lado direito da rua 
Minas Gerais foi instalado 
o espaço de desembarque 
e embarque de alunos que 
chegam e partem em vans e 
ônibus, e do lado esquerdo, 
os que chegam em carros”, 
destacou Euclides Amaral, 
diretor do colégio Anglo.

Pensando em melhorar a 
segurança na travessia dos 

alunos de um 
lado para o 
outro, a dire-
toria do co-
légio Anglo 
procurou o 
Departamen-
to de Trân-
sito da Prefeitura para que 
os profissionais da área pu-
dessem ir até o local e veri-
ficar se era possível a cons-
trução de uma lombofaixa. A 
Prefeitura concordou com a 
instalação do equipamento, 
mas alegou não poder arcar 
com os custos. Desta forma, 
foi sugerido ao diretor Eucli-
des Amaral uma parceria pú-
blico/privada, o que acabou 
ocorrendo.

“Eu como empresário pa-
guei toda a matéria-prima. 
Já a Prefeitura acompanhou 
o serviço para que pudes-
se ser feito tudo dentro das 
normas de trânsito, largura, 
altura e forma de compac-
tação. Pinturas das faixas, 
tanto nas lombofaixas, quan-
to nas áreas de ‘embarque e 
desembarque’ foram feitas 
pela Administração Munici-
pal”, destacou Euclides.

Ainda de acordo com o di-
retor, a intenção era melho-
rar e garantir a segurança 
dos alunos. Ele ressalta que 
as pessoas não respeitam o 
trânsito e que passam em 
alta velocidade em frente ao 

No mês em que o Movi-
mento Maio Amarelo chama 
a atenção da sociedade para 
o alto índice de mortes e fe-
ridos no trânsito em todo o 
mundo, o Serviço de Reabili-
tação Lucy Montoro Fernan-
dópolis alerta que em 2018, 
63% dos atendimentos às ví-
timas de acidente de trânsi-
to na Rede foram para moto-
ciclistas e 37% às vítimas de 
acidente de carro (motorista 
ou passageiro). No total, 80% 
são homens, com média de 
40 anos e 45% das vítimas so-
freram amputação. O levan-

tamento aponta ainda que 
22% sofreram lesão medu-
lar (paraplegia ou tetraple-
gia) e 33% lesão encefálica.

 Segundo o diretor e médi-
co fisiatra do Serviço de Rea-
bilitação Lucy Montoro Fer-
nandópolis, Flavio Benez, 
as vítimas de acidentes de 
trânsito passam por um lon-
go processo de reabilitação 
e podem ter sequelas para 
a vida toda. “As consequên-
cias não são apenas para o 
acidentado. Muitas vezes, a 
deficiência severa pede que 
alguém da família se dedique 
à vítima por tempo integral”, 
completa o especialista.

 O Serviço de Reabilitação 
Lucy Montoro Fernandópo-
lis recebe pacientes de San-
ta Fé do Sul, Jales e Fernan-
dópolis. A unidade atende 
casos de lesões medulares, 
amputações e má-formação, 
lesões encefálicas do adulto 
(LEA), traumatismo craniano 
e acidente vascular encefá-
lico, paralisia cerebral e dor 
incapacitante.

 Os interessados em re-
ceber tratamento no Ser-
viço, localizado na Aveni-
da Milton Terra Verde, 451 
- Jardim America, Fernan-
dópolis, devem ser encami-
nhados pelo serviço médi-

co de uma unidade pública 
de saúde. 

Criada em 2008, a Rede de 
Reabilitação Lucy Monto-
ro conta atualmente com 19 
unidades em funcionamento 
que realizam mais de 100 mil 
atendimentos por mês. Refe-
rência em reabilitação para 
pessoas com deficiência e do-
enças incapacitantes, o aten-
dimento é realizado por uma 
equipe multidisciplinar, com-
posta por médicos fisiatras, 
enfermeiros, fisioterapeutas, 
psicólogos, terapeutas ocu-
pacionais, fonoaudiólogos, 
assistentes sociais e outros 
profissionais especializados.

“Visamos a segurança dos alunos”, diz diretor 
de colégio após polêmica com lombadas

Quebra-molas fica bem próximo à lombofaixa, defronte à instituição de ensino

colégio, mesmo contendo a 
lombada e a lombofaixa.

“A Prefeitura, através do 
Departamento de Trânsito, 
disse que normalmente po-
de retirar esse quebra-molas, 
mas só que pra retirar, ela vai 
ter que desmanchar algo que 
já está edificado, que ajuda o 
motorista a reduzir a veloci-
dade. Eu pergunto: pra que 
retirar o quebra-molas? Nós 
estamos falando de segu-
rança e da vida de crianças, 
porque mais de 500 crianças 
saem ou entram por aqueles 
portões, (são duas entradas 

e saídas de alunos pela rua 
Minas Gerais). Eu queria sa-
ber o motivo de questiona-
rem um objeto de seguran-
ça que já está instalado sem 
ter custo nenhum para a Pre-
feitura. Particularmente,  eu 
não consigo entender es-
ses questionamentos, se o 
que nós estamos visando é 
a segurança dos nossos alu-
nos. Se a pessoa vai redu-
zir a marcha para passar no 
quebra-molas, ela já passa 
na mesma marcha nas lom-
bofaixas”, acrescentou Eu-
clides.

Segundo o diretor Euclides 
Amaral, foi feito o pedido pa-
ra a Prefeitura não retirar a 
lombada que fica próxima à 
lombofaixa, e isso, diz ele, 
para melhor segurança de 
pais, alunos e consequente-
mente todos que forem utili-
zar a área de acesso à escola.

PARCERIA COM
A PREFEITURA

Segundo a Secretaria de 
Comunicação da Prefeitu-
ra de Fernandópolis, a lom-
bofaixa construída defronte 
ao colégio Anglo foi fruto de 
uma parceria público-priva-
da entre a Prefeitura e a ins-
tituição de ensino. 

Lombofaixa construída defronte ao colégio Anglo
foi fruto de uma parceria público-privada

Rede lucy montoro traz dados alarmantes sobre acidentes de trânsito
No último ano, 63% dos atendimentos às vítimas de acidente de trânsito na Rede foram para motociclistas

 BRENDA caRdoso

brenda@oextra.net



O Legislativo de Ouroeste 
foi representado pelos vere-
adores Marcos Alberto Bue-
no, Marcelo Dias Fortunato 
e Dirceu de Oliveira Teixei-
ra na Marcha dos Vereadores 
2019, que aconteceu nos dias 
23 a 26 de abril em Brasília. O 
objetivo do evento foi reunir 
os agentes do Poder Legisla-
tivo do país, representantes 
do Poder Executivo, persona-
lidades políticas administra-
tivas de amplo conhecimento 
nos temas para pensar o Bra-
sil numa visão municipalista. 

Também teve como finali-

dade fortale-
cer o legisla-
tivo municipal 
brasileiro cha-
mando a aten-
ção sobre a 
importância 
do vereador 
parao desenvolvimento dos 
municípios e mostrar que a 
força do municipalismo pas-
sa obrigatoriamente pelas 
câmaras municipais e ain-
da, orientar a melhor forma 
de proceder o exercício de 
mandato com informações 
jurídicas, administrativas 
e fiscais. 

Os parlamentares apro-

à  NA saÚdE

à  Em bRasÍlia
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O vereador Gilberto 
Vian cobrou infor-
mações da Prefei-
tura, por meio de 

requerimento dirigido ao pre-
feito André Pessuto, a respei-
to de alguns cargos vagos nas 
unidades de saúde, buscan-
do esclarecer se serão preen-
chidos e qual a data previs-
ta de lotação desses cargos, 
caso a resposta seja positiva. 

Os cargos vagos e os locais 
de cada um deles menciona-
dos pelo vereador Gilberto 
são os seguintes: um farma-
cêutico (E.S.F. Dr. Paulo Sano); 

dois médicos (U.B.S Antônio 
Santilho e E.S.F. Dr. Antônio 
Milton Zambon – Caic); um 
farmacêutico (Laboratório 
Municipal de Análises Clíni-
cas - SUS – Dr. Germano Her-
nandes); um terapeuta ocu-
pacional (Centro de Atenção 
Psicossocial – Caps II).

Gilberto Vian ressaltou ain-
da a necessidade de profis-
sionais para a U.B.S. do Par-
que Universitário, que será 
inaugurada em breve, tais 
como: um médico, um farma-
cêutico, um dentista, um au-
xiliar odontológico, três téc-
nicos de enfermagem e uma 
recepcionista.

A demora para o início das 
obras de reforma e manuten-
ção da Unidade de Saúde – 
E.S.F. Heitor Maldonado, no 
Jardim Araguaia, motivou o 
vereador Antônio Finoto a 
pedir explicações, através 
de requerimento, à Prefeitu-
ra Municipal.

Finoto explicou que as obras 
têm especial urgência, princi-

palmente, no que diz respeito 
aos reparos nas salas de vaci-
nação e curativo, que continu-
am interditadas, prejudican-
do o atendimento aos usuários 
da referida unidade de saúde. 
“A população tem reclamado 
muito da suspensão dos ser-
viços e vem cobrando do Po-
der Público medidas urgentes 
para que o local possa voltar a 
oferecer os atendimentosnor-
malmente”, falou.

dicotomias:
Ultimato

l  Por SÉRGIO piVa
s.piva@hotmail.com

visto de 2019, com público de doze 
milhões e meio de espectadores e 
renda de duzentos e vinte e quatro 
milhões e seiscentos mil reais, 
estando prestes a se tornar o filme 
com maior bilheteria de todos os 
tempos.

O segundo lugar em arrecadação 
no país é o filme Capitão Marvel, 
que segue a tendência de sucesso 
de bilheteria do Universo Marvel, 
habitado por heróis e vilões, criados 
pelos motivos listados nos parágra-
fos anteriores, juntamente com a 
inspiração financeira, cujos lucros 
parecem avalizar a transposição das 
histórias, em sua maioria originárias 
dos quadrinhos, para as telas dos 
cinemas e, posteriormente, televi-
sores domésticos.

Histórias de sucesso financeiro, 
emocional e psicológico, reprodu-
zidas no mundo real pelas mentes 
sagazes e conscientes que, por meio 
da analogia com o universo fictício, 
emergido do subconsciente das 
mentes letárgico-fantasiosas, são 
capazes de conduzir multidões a 
agirem de maneira quase autômata, 
colocando-as sempre como espec-
tadores à espera de um final feliz.

Noutras vezes, apenas conduzidas 

pela própria semi-
consciência, regidas 
pelo pensamento de 
que a única saída que 
pode haver para seus 
males físicos concre-
tos ou imaginários 
abstratos é por meio 
da ação do herói a 
combater o vilão causador de suas 
dores e sofrimentos.

A apatia da maioria das pessoas 
em relação aos acontecimentos que 
as cercam, colocando-se como meros 
espectadores, portanto sem qualquer 
responsabilidade pelo desenrolar 
dos fatos, a procura de um vilão para 
culpar e um herói para salva-las dos 
infortúnios cotidianos, como se não 
houvesse, além delas próprias, ou-
tros responsáveis pelas ocorrência 
ou ainda outros personagens nas 
histórias, parece a razão concreta 
que justifica o estado atual do país, 
da política e da vida de todos que 
por aqui habitam. 

Muito além de todas as outras dico-
tomias, nesses casos, apresenta-se 
uma última, significativa e perigosa 
bifurcação no caminho dos que tri-
lham a estrada da vida: dependência 
e autonomia.

artigo

O imaginário infantil é 
povoado por ideias e per-
sonagens desde muito 
cedo, avançando pela 

adolescência até a vida adulta, de 
forma consciente ou inconsciente. 
Um mundo criado pelos adultos, 
produto da criatividade alimentada 
pelos próprios medos e desejos e 
desenvolvida pela tirania da mente 
humana.

Os estereótipos concebidos com a 
finalidade de entreter ou amedrontar 
as crianças, em oposto ao espera-
do, não permaneceram presos tão 
somente à primeira fase da vida hu-
mana, eles são capazes de transpor o 
tempo-espaço, alcançando os ciclos 
posteriores, convertendo-se de caça 
em caçador, metamorfoseando-se de 
criatura para criador, tornando-se 
autores do próprio destino. 

As criações sempre seguiram a 
dicotomia instalada na mente cria-
dora, o ser ou estar, ir ou ficar, dúvida 
e certeza, homem e mulher, ódio e 
paixão, mundano e divino, certo e 
errado, real e ilusório, necessidade 
e desejo, vício e prazer, ciência e reli-
gião, corpo e alma, sendo concebidas 
sobre a dualidade do bom e mau, 
mocinho e bandido e herói e vilão. 

Via perigosamente pavimentada 
sobre por elementos estáticos, apa-
rentemente imutáveis, na contramão 
de um mundo constante e mutável, 
onde não existe seres totalmente 
maus ou completamente bons, 
lugar em que o humano revela sua 
condição inerente a partir de crenças 
interiores e motivações exteriores, 
manifestando como consequência 
sua personalidade momentânea, 
podendo durar por tempo relativo 

ou, sendo predisposição em conse-
quência da repetição desses fatores, 
permanecer como característica 
mais visível de sua personalidade, 
indo além das casca, podendo afe-
tar o conteúdo, evidenciando sua 
essência humana transitória de 
forma duradoura. 

A função dos heróis e vilões ficou 
sedimentada não somente no fanta-
sioso mundo psicológico individual 
como também no imaginário coletivo, 
conferindo às “pessoas comuns”, 
por esse pressuposto, o papel ter-
ciário de meros espectadores dos 
acontecimentos, nunca escalados ou 
dispostos à ação, meros figurantes, 
simples elementos de composição 
do cenário.

Provavelmente, por esses motivos 
que, no Brasil, o filme Vingadores: 
Ultimato tenha se tornado o mais 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
mais artigos da 
nossa equipe de 

articulistas

Gilberto quer esclarecimentos sobre cargos vagos 

à  dEmoRa

Finoto cobra 
reforma em 
unidade de saúde 
do Jd. araguaia

 ASSESSORIA DE impRENsa

Câmara de Fernandópolis

 ASSESSORIA DE impRENsa

Câmara de Fernandópolis

legislativo é 
representado 
na marcha dos 
Vereadores 

veitaram a oportunidade de 
estar em Brasília para visi-
tarem os gabinetes dos de-
putados federais Renata de 
Abreu (PODEMOS) e do Da-

vi Soares (DEM), onde entre-
garam a cada deputado um 
ofício requerendo umaambu-
lância para atender os muni-
cípios de Ouroeste. 

Parlamentares no gabinete do deputado federal Davi Soares Vereadores no gabinete da deputada federal Renata Abreu 

Legislativo foi representado pelos vereadores 
Marcos Bueno, Marcelo Fortunato e Dirceu Teixeira 

 ASSESSORIA DE impRENsa

Câmara de Ouroeste
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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada e por intermédio de Companhia de Seguros 
Previdência do Sul (Previsul), CNPJ nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato Caixa Consórcios S/A - 
Administradora de Consórcios, CNPJ nº 05.349.595/0001-09, promoverá o Leilão do(s) presente(s) imóvel(is), na 
forma da Lei 9.514/97.  Lote 19 – Fernandópolis/SP: Casa residencial localizada na Rua Édio Alves de Oliveira, nº 
210 (parte do Lote 04 da Quadra 02), bairro Jardim Alvorada, com a área construída de 148,91m² e respectivo 
terreno de 230,00m². Matrícula nº 35.687 do RI local. OBS.: Eventuais débitos correrão por conta do arrematante. 
Ocupado. Desocupação por conta do comprador. 1º leilão: 30/05/19, às 9h. Lance mínimo: R$ 293.000,00. 2º 
Leilão: 06/06/19, às 9h. Lance mínimo: R$ 261.272,93 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da 
Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 3535-1000 • Edital completo no site: www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
IMÓVEL EM FERNANDÓPOLIS/SP

Local dos leilões:  Av. João Wallig, 1.800 - 4º andar 
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.

Neste sábado, 11, a Afa-
da (Associação Fernando-
polense de Amigos em De-
fesa dos Animais) realiza 
um brechó beneficente pa-
ra ajudar a quitar as altas 
dívidas em clínicas veteri-
nárias, compra de rações e 
medicamentos.

De acordo com a proteto-
ra da ONG, “mais uma vez 
venho pedir encarecida-
mente para que todos vo-

cês compareçam ao nosso 
bazar beneficente que se-
rá realizado hoje. Nós esta-
remos atendendo todas as 
pessoas com muito amor e 
carinho”. 

O evento, que será das 
13h às 17h, vai acontecer 
na rua Mato Grosso, n° 313, 
perto do Mini Mercado do 
Dirceu. Todas as peças no-
vas e seminovas, masculi-
nas e femininas, serão ven-
didas nos valores de R$2, 
R$5 e R$10. 

     
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DO CEADS 

 
 
 
     ELEIÇÃO DE DIRETORIA E POSSE 
 
      
 
     VALDIR CuSTODIO MEDRADO, Presidente do Conselho 

Consultivo do Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura de 

Fernandópolis (CEADS), amparado no ESTATUTO DA ENTIDADE em seus ARTIGO 10, 

inciso I combinado com o Artigo 14,  

CONVOCA A DIRETORIA E SEuS ASSOCIADOS, 

para comparecerem no dia 17 de maio de 2019 (sexta feira) à Rua Rio Grande do Sul, nº. 

1.349, Centro, na cidade de Fernandópolis – Estado de São Paulo, para realizarem    

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA 

(CONSELHO CONSuLTIVO, CONSELHO FISCAL, CONSELHO PROMOCIONAL 

e DIRETORIA EXECuTIVA). 

     O horário de votação será das 08:00 às 17:00 horas, que após o 

encerramento da votação será dado POSSE IMEDIATA. 

 

 
    Fernandópolis, 10 de maio de 2019 
 
 
 
    Valdir Custodio Medrado                                               
           Presidente                                                                   
 

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento 
Social e Cultura 

- ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL – 
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 1568 de 09/11/90 
Utilidade Publica Federal Portaria n.º 556 de 05/05/06 

CGC: 59.855.205/0001-00 
R: Rio Grande do Sul n.º 1349 – Cep: 15.600-000 – Fone: 3442-2424 - Fernandópolis/SP 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CEADS

ELEIÇÃO DE DIRETORIA E POSSE
VALDIR CUSTODIO MEDRADO, Presidente do Conselho Consul-

tivo do Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura 
de Fernandópolis (CEADS), amparado no ESTATUTO DA ENTIDADE 
em seus ARTIGO 10, inciso I combinado com o Artigo 14, 

CONVOCA A DIRETORIA E SEUS ASSOCIADOS,
para comparecerem no dia 17 de maio de 2019 (sexta feira) à Rua Rio 

Grande do Sul, nº. 1.349, Centro, na cidade de Fernandópolis – Estado de 
São Paulo, para realizarem   

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA
(CONSELHO CONSULTIVO, CONSELHO FISCAL, CONSELHO 

PROMOCIONAL e DIRETORIA EXECUTIVA).
O horário de votação será das 08:00 às 17:00 horas, que após o encer-

ramento da votação será dado POSSE IMEDIATA.
Fernandópolis, 10 de maio de 2019.

VALDIR CuSTODIO MEDRADO                                              
Presidente 

Uma publicação: Sábado, dia 11 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.531.

TRaTaR com lEoNilda pElo cElUlaR: (17) 99609-7429

alUGa-sE apaRTamENTo
No GUaRUJÁ

localizado Na pRaia da ENsEada, 
a 150 mETRos da pRaia, com 2 QUaRTos 
E Uma sUÍTE, com 6 camas, GEladEiRa,

TElEVisõEs E EQUipamENTos dE coziNHa.

(17) 99722-0568 (paRTic.)

coNsÓRcio coNTEmplado
cRÉdiTo R$ 303 mil

paRa compRa dE imÓVEl /
coNsTR. / capiTal GiRo

pEÇo R$ 35 mil +  TRaNsF.  diV.

à  colaboRE com oS aNimais

afada realiza bazar 
beneficente hoje
Evento será das 13h as 17h,
na rua Mato Grosso, n° 313

 MARCELA baRbaR

marcela@oextra.net

Uma publicação: Sábado, dia 11 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.531.

MuNICÍPIO DE MIRA ESTRELA – SP.
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2019. PROC. N.º 044/2019. OBJETO: Exe-
cução de Obras de Infraestrutura Urbana, com realização de Recapeamento, Si-
nalização e Calçadas no Município de Mira Estrela de acordo com planilha or-
çamentária, cronograma físico financeiro, descritos em Anexo I, de acordo com 
Contrato Repasse OGU 867174/2018 - M.Cidades/Caixa. DATA: 29/05/2019, às 
14h00min. LOCAL: Rua: Manoel Estrela Matiel, 685 - Mira Estrela – SP, Cus-
to: ninhill. Marcio Hamilton Castrequini Borges – Prefeito Municipal. Mira Es-
trela, 10 de Maio de 2019.

Uma publicação: Sábado, dia 11 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.531.

 

Uma publicação: Sábado, dia 11 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.531.

cmdca recebe materiais
esportivos para as aulas de vôlei 

Nesta semana,  
membros do  Con-
selho Municipal 
da Criança e Ado-

lescente (CMDCA)  receberam 
materiais esportivos adqui-
ridos com recursos do Fun-
do Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te (FMDCA)  para a modali-
dade de vôlei do Programa 
Atleta do Futuro.

O programa é financiado 
com recursos do FMDCA a 
partir de uma parceria com o 
SESI, que disponibiliza toda 
sua metodologia. O progra-
ma foi apresentado ao Con-

selho Municipal da Criança 
e Adolescente, que aprovou 
o seu financiamento com re-
cursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e irá custear to-
do material esportivo e con-
tratação do educador físico.  

O SESI, em contrapartida, 
participará com a metodolo-
gia para o ensino das modali-
dades esportivas para crian-
ças e adolescentes entre 06 
e 17 anos. As atividades do 
Programa Atleta do Futuro es-
tão adequadas para cada fai-
xa etária conforme a idade de 
cada criança e adolescente. 

O Programa conta também 
com o apoio da AES Tietê e 

da Prefeitura de Ouroeste. 
A metodologia do Atleta do 
Futuro atua em três frentes: 
nas aulas, em marcadores so-
ciais e participação da famí-

lia. Atualmente, o município 
conta com a oferta das moda-
lidades de natação e futebol e 
serão iniciadas as inscrições 
para a modalidade de vôlei. 

 ASSESSORIA DE impRENsa

Prefeitura de Ouroeste
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Disk TudoCasa & Rancho

Visitas lúdicas à 
Santa Casa são 
maneiras de fa-
zer com que os 

pacientes fiquem mais ani-
mados e tenham disposição 
para continuar o tratamen-
to. Desde 2016, em Fernan-
dópolis, existe um projeto 
voluntário denominado Dr. 
Faz de Conta que, além de 
conduzir essas visitas ao 
hospital, também vai até o 
Parque Residencial São Vi-
cente de Paulo, com o intui-
to de deixar funcionários e 
idosos mais felizes. Porém, 
o referido projeto precisa de 
ajuda, pois, atualmente, en-
frenta sérias dificuldades fi-
nanceiras.

“Usamos recursos pró-
prios para adquirir figu-
rinos, narizes, maquia-
gens, adereços, calçados, 
instrumentos e, até mes-
mo transporte, quando não 
conseguimos ‘carona so-
lidária’. Realizamos reu-
nião semanal (ensaio). Tu-
do isso tem muito custo. 
Estou preocupado em ter 
que encerrar as atividades 
do projeto em razão disso 
(crise financeira)”, desta-
ca Luis Ráo, fundador e di-
retor do grupo.

Ainda de acordo com Ráo, 
o grupo, que conta com 10 
pessoas (todos voluntários), 
precisa de doações para so-
breviver. “Realizamos visi-

tas arrepiam a todos, inclu-
sive a nós (membros), pois é 
uma sensação ótima o con-
tato com os pacientes ou 
com os moradores do Asilo. 
Às vezes, estamos chatea-
dos, em razão da atual situ-
ação do grupo, mas estando 
em contato com os pacien-
tes, alegrando a todos, aca-
bamos voltando para casa 
com as energias renovadas. 
É muito satisfatório”. 

“CONTAÇÃO
DE HISTÓRIAS”

Na expectativa de anga-
riar fundos para o proje-
to, o grupo realizará nes-

te domingo, 
dia 12, às 
16h, no Tea-
tro Munici-
pal Merciol 
Viscardi, um 
evento de-
n o m i n a d o 
“Contação de Histórias”. 
O ingresso custa R$ 10,00. 
“É uma oportunidade para 
arrecadarmos fundos para 
o projeto. Metade da bilhe-
teria (subtraindo os custos) 
será doada ao Asilo para 
ser investida nos projetos 
pedagógicos da entidade”, 
frisa Ráo. 

UM POUCO
SOBRE O EVENTO

“A ‘Contação de Histórias’ 
é de extrema importância 
na formação e educação da 
criança em especial, no co-
meço da escolaridade, pois 
auxilia a absorção e a iden-
tificação proporcionando 
o desenvolvimento contí-
nuo intelectual e da lingua-
gem porque são trabalhados 
medos, ansiedades, insegu-
ranças e dúvidas através da 
comparação com o lúdico”, 
finaliza Ráo.

TODA AJUDA
É BEM-VINDA!

A pessoa que estiver in-
teressada em ajudar o gru-
po pode adquirir mais infor-
mações pelo telefone (17) 
99776-8285 ou pela página 
no Facebook: https://www.
facebook.com/fazdeconta-
producoesartisticas/.      

dr. Faz de conta, que leva alegria à
santa casa e ao asilo, precisa de ajuda

Grupo enfrenta sérias dificuldades financeiras e precisa de doações para manter o trabalho social realizado nas instituições 

Projeto Dr. Faz de Conta leva alegria à Santa Casa e ao Asilo, instituições de Fernandópolis

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

tas regularmente à San-
ta Casa e ao Asilo. Sempre 
precisamos desde figurinos 

a violões. Amamos o projeto 
e não queremos interrompê-
-lo. Por isso, pedimos a aju-

da da população fernando-
polense”, salienta Ráo, que 
ainda acrescenta: “as visi-

 BRENO GUaRNiERi

contato@oextra.net
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à  cAmPEoNATo paUlisTa 

Após o fato ocorrido 
na última rodada 
do Campeonato 
Paulista da Quar-

ta Divisão, na qual a equipe 
do Fernandópolis acabou per-
dendo por W.O., por conta de 
problemas no ônibus, a cami-
nho da cidade de Tupã, onde 

enfrentaria os donos da casa, 
a equipe volta a campo neste 
domingo, 12, às 10h, no está-
dio Cláudio Rodante, em Fer-
nandópolis.

O adversário será o Bandei-
rante, de Birigui, fechando o 
turno e a rodada do Grupo 1, 
em caso de vitória, o time fer-
nandopolense poderá assu-
mir a liderança, com os mes-

mos 13 pontos da equipe de 
Tupã, porém, passará o ad-
versário na tabela, por conta 
de melhor saldo de gols.

O que pode tirar a lideran-
ça do Fefecê mesmo com vi-
tória, seria uma vitória elásti-
ca do time de Andradina que 
tem os mesmos 10 pontos, o 
que deixaria o saldo de gols 
superior ao do Fefecê.

A Prefeitura de Ouroes-
te, por meio da diretoria de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
promoveu, no último final 
de semana, a 2ª edição da 
Copa Noroeste Paulista de 
Motocross. 

O evento teve início no sá-
bado, 04, com treino e no 
domingo, 05, foram realiza-
das as provas com 16 bate-
rias de competição. O cam-
peonato, que abrange várias 
categorias, desde infantil até 
adultos, contou com a par-
ticipação de vários pilotos 
amadores e profissionais.  

A organização ficou por 
conta da equipe Luizão Ran-
cing, da cidade de Poloni. 
Entre as cidades participan-
tes estão: Carneirinho, Itu-
rama, Fernandópolis, Jales, 
Indiaporã, Ribeirão Preto, 
Urupês, Buritama, Ouroes-
te, Auriflama, entre  outras. 
Mais de 50 pilotos levanta-

Fefecê volta a campo 
neste domingo em 
busca da liderança

Em caso de vitória, Fefecê pode assumir a liderança

Mesmo com todos os acon-
tecimentos na última rodada, 
o time, comandado por Ju-
nior Paulista, promete con-
tinuar no mesmo foco, para 

alcançar juntos os objetivos 
por eles traçados.

Confira as partidas desta 
rodada:
l 11/05 – 15h - ANDRADINA 

X AMÉRICA
l 11/05 – 15h - JOSÉ BONI-

FÁCIO X OSVALDO CRUZ
l 12/05 – 10h - FERNANDÓ-

POLIS X BANDEIRANTE

 WALDINEy maTos 

contato@oextra.net

à  sEGUNda EDIÇÃo 

município sedia a copa 
Noroeste paulista de motocross 

nior 35 Imp; Força Livre 2 
tempos; Intermediária Imp; 
Gold MX1- MX2; Bronze e 
Força Livre imp. 

ram a poeira com suas ma-
nobras alucinantes.  

Na ocasião, o diretor de 
Esportes, Lazer e Turismo, 
Edinaldo Sorana Florian, 
agradeceu a colaboração de 
todos os envolvidos, em es-
pecial, ao Diva, de Fernan-
dópolis, ao Vagnão, Veiga 
e Gustavo Galo que conse-
guiram  patrocinadores da 
cidade e região, ao Fernan-
do,  diretor de Serviços Ur-
banos,  ao diretor de Divi-
são e Estradas, conhecido 
como “Coelho” por ter cedi-
do os maquinários e o servi-
dor público Sócrates pelos 
serviços prestados, enfiam 
à prefeita Livia Oliveira, ao 
vice Neno e à Câmara Muni-
cipal. O evento teve premia-
ção em dinheiro e troféus, 
distribuídos nas catego-
rias: Nacional 230; Nacio-
nal Sênior 35; Nacional 4t; 
Iniciante Nacional; Infantil 
(50/65); Junior (até 150cc); 
Força Livre Nacional;  Se-

Motocross foi incluído na 
agenda de eventos da 

cidade e terá uma nova 
edição no próximo ano

 ASSESSORIA DE impRENsa
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à  como NUNca ocoRREU No paRTido

CVC Fernandópolis  (17) 3348-1900
Rua Espirito Santo, 1459

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, em voo classe econômica para pacotes que 
incluem passagem aérea. As condições ofertadas fi cam sujeitas à disponibilidade de datas e horários de voo 
optados e vagas em hotéis. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque 
cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Preços calculados com câmbio 03/05/2019 US$ 1,00 = R$ 4,16  válido por tempo limitado. Os pacotes devem 
ser calculados com o câmbio do dia da compra. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes 
sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com 
juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 
vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Sujeitos à aprovação de crédito. Ofertas válidas apenas para compras nas lojas físicas.

BARILOCHE
Pacote de 5 dias inclui: 4 diárias de hospedagem no 
Nevada Hotel com café da manhã, passagem aérea ida
e volta e traslado aeroporto/hotel/aeroporto.

Seus pontos Livelo valem 
férias nas lojas CVC.

Por apenas R$ 4.150
ou 10x iguais de 415  reais
Preço válido para saída de São Paulo em 14/agosto/2019.

SANTIAGO
Pacote de 6 dias inclui: 5 diárias de hospedagem no 
Hotel Capital San Pablo com passagem aérea ida
e volta, traslado aeroporto/hotel/aeroporto e City Tour.

Por apenas R$ 2.053
ou 10x iguais de 205 reais
Preço válido para saída de São Paulo em 26/setembro/2019. 

ORLANDO
Pacote de 7 dias inclui: 6 diárias de hospedagem no 
Ramada Gateway com passagem aérea ida e volta.

Por apenas R$ 3.615
ou 10x iguais de 361  reais
Preço válido para saída de São Paulo em 26/agosto/2019. 

ARRAIAL D’AJUDA
Pacote de 8 dias inclui: 7 diárias de hospedagem no 
Hotel Santa Fé com café da manhã, passagem aérea
ida e volta e traslado aeroporto/hotel/aeroporto.

Por apenas R$ 1.665
ou 10x iguais de 166  reais
Preço válido para saída de Rio Preto em 07/junho/2019.

SALVADOR
Pacote de 5 dias inclui: 4 diárias de hospedagem no 
Sauípe Resorts com TUDO INCLUÍDO, passagem 
aérea ida e volta e traslado aeroporto/hotel/aeroporto.

Por apenas R$ 2.475
ou 10x iguais de 247 reais
Preço válido para saída de Rio Preto em 10/junho/2019.

BALNEÁRIO CAMBORIÚ
Pacote de 5 dias inclui: 4 diárias de hospedagem no Hotel
Pires com café da manhã, passagem aérea ida e volta, trasla-
do aeroporto/hotel/aeroporto, ingresso para o Beto Carrero
 World com traslado ida e volta até o parque.

Por apenas R$ 1.120
ou 10x iguais de 112  reais
Preço válido para saída de Rio Preto em 03/junho/2019.

Após classificar co-
mo um “tsunami 
político-eleito-
ral” o resultado 

das eleições de 2018, o de-
putado Campos Machado, 
presidente estadual e secre-
tário-geral da Executiva Na-
cional do PTB, anunciou uma 
total e completa reestrutu-
ração, e até mesmo uma re-
ciclagem, como nunca ocor-
reu no Partido.

O trabalho já está sendo fei-
to junto aos 645 municípios, 
nos quais serão realizadas 

Convenções Municipais, para 
escolher lideranças políticas, 
com o objetivo de preparar o 
PTB, não só para as eleições 
de 2020, mas principalmen-
te para as de 2022.

Segundo Campos Macha-
do, está sendo criado um Ins-
tituto de Formação Política, 
que terá por finalidade atrair 
novas lideranças, oxigenar a 
estrutura partidária, agindo, 
assim, para atender às de-
mandas, novas e antigas, da 
nossa população.

Na mesma linha, já foi es-
tabelecido um “Plano Geral 
de Comunicação”, que atu-

pTb-sp anuncia completa reestruturação no Estado
Objetivo do partido é eleger ao menos 100 prefeitos e 600 vereadores nas eleições municipais de 2020

ará tanto nas redes sociais, 
como na “Rádio e TV 14”, já 
criadas pelo Partido, manten-
do um link permanente com 
toda a sua militância.

Os 25 Departamentos do 
PTB, desde o da “Mulher” 
até o “Inter-Religioso”, serão 
totalmente reestruturados, 
de maneira que se possa ter 
acesso direto aos mais diver-
sos segmentos da sociedade.

O  aumento do número de 
filiados, bem como a realiza-
ção de cerca de vinte “En-
contros Regionais” no Esta-
do, tem como meta a eleição 
de ao menos 100 prefeitos e 

600 vereado-
res nas elei-
ções de 2020.

C a m p o s , 
ainda, como 
Secretário-
-Geral Nacio-
nal do Parti-
do, pretende fazer o mesmo 
trabalho junto à Direção Na-
cional e a todos os Diretórios 
do País.

Até o final de 2019, Cam-
pos espera trazer para o PTB 
expressivas lideranças polí-
ticas, em níveis estaduais e 
nacional, tudo dentro da gran-
deza e da história do Partido.

Campos Machado espera trazer para o PTB expressivas
lideranças políticas, em níveis estaduais e nacional
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