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prorrogadas
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celebridades

Giovanna Ewbank se emocionou 
durante as gravações do “Altas Ho-
ras”. A atriz, foi uma das convidadas 
do programa do Serginho Groisman 
deste sábado, 11. Em um bate-papo 
com a plateia, ela foi questionada 
sobre a adoção da filha, Títi. Ao res-
ponder a pergunta, ela revelou que 
a minifashionista, que adora gravar 
vídeos de maquiagem, já perguntou 
sobre o assunto e já quis saber co-
mo veio ao mundo. Enquanto con-
tava como tudo tinha acontecido, a 
apresentadora derramou algumas 
lágrimas. Página A8

Giovanna 
Ewbank conta 
como explicou 
a adoção para 
Títi: “Barriga 
de um anjo”

Anitta é adepta ao mundo das cirur-
gias plásticas. Falando abertamente 
sobre o assunto, a dona do hit “Pou-
quito” nunca escondeu quais proce-
dimentos já realizou. Em entrevista, 
a cantora negou ter pretensão de pas-
sar por qualquer procedimento cirúr-
gico neste momento. No entanto, ela 
lamentou o tabu que estas mudanças 
ainda geram na sociedade.  Página A8

social
Os melhores cliques com os desta-
ques e m eventos e comemorações de 
Fernandó-
polis e re-
gião estão 
na coluna 
Social do 
jornal  ‘O 
Extra’. Na 
foto, des-
taque para 
a aniver-
s a r i a n -
te Carol 
Manzato. 
Página A8

Empoderada, 
Anitta comenta 
possibilidade 
de novas 
plásticas: 
“autoestima”
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/05/19

 33°

 22°

11mm 
75%


chuva

 91% 
57%

SE 
6km/h


vento

 06:41h 
17:52h

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

TER - 14/05/19

 28°

 18°

10mm 
80%


chuva

 96% 
62%

SSW 
12km/h


vento

 06:42h 
17:52h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

QUA - 15/05/19

 28°

 17°

8mm 
90%


chuva

 89% 
57%

ESE 
17km/h


vento

 06:42h 
17:51h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUI - 16/05/19

 28°

 16°

5mm 
80%


chuva

 75% 
54%

E 
21km/h


vento

 06:42h 
17:51h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEX - 17/05/19

 28°

 17°

10mm 
80%


chuva

 75% 
48%

E 
17km/h


vento

 06:43h 
17:51h

Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

NoiteTardeManhã
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à  NA FEIRA LIVRE

Na tarde de ontem, 13, o suplen-
te de vereador Julinho Barbeiro 
(PTB) entregou, na sede da Prefei-
tura de Fernandópolis, um abai-

xo-assinado para o prefeito André Pessuto, 
na intenção de que o show da viola, de Ge-
raldo Rico, volte, aos domingos, à feira livre. 
Segundo apurou a reportagem, Geraldo Rico 
e seus “parceiros de viola” não tocaram no 

último domingo, 12, na feira livre, por cau-
sa de um abaixo-assinado, realizado por um 
vizinho que mora ao lado do local. O mora-
dor está incomodado com o barulho do show, 
iniciado, na maioria das vezes, por volta das 
7h30. O referido abaixo-assinado tem cerca 
de 150 assinaturas, fato que ocasionou o im-
pedimento de Geraldo Rico e seus “parceiros 
de viola” de tocarem. Página A3

Suplente protocola 
abaixo-assinado na 
Prefeitura para volta 
de show da viola 
Artista está impossibilitado de fazer show porque
vizinho da feira livre está incomodado com o barulho 

à  LÍDER NO PAULISTA

Torcida do Fefecê se afasta do Estádio 
Cláudio Rodante em momento bom 
Número de torcedores durante goleada sobre o Bandeirante, lanterna
do Grupo 1, foi abaixo do esperado pela diretoria fernandopolense

Foto: João Leonel O Fernandópolis Futebol Clube (Fe-
fecê) aproveitou o fato de jogar em ca-
sa e contra o lanterna Bandeirante pa-
ra golear o rival, por 4 a 0, e assumir a 
liderança compartilhada do Grupo 1 
da Segunda Divisão do Campeonato 
Paulista, o quarto e último nível do fu-
tebol estadual. A partida, válida pela 
sétima rodada, foi disputada no está-
dio Cláudio Rodante, que contou com 
a presença de aproximadamente 600 
torcedores, número abaixo do espe-
rado pela diretoria fernandopolense, 
que incentiva o torcedor a compare-
cer ao estádio por meio do programa 
sócio-torcedor, e mesmo assim, o nú-
mero de presentes, nos jogos em ca-
sa, em 2019, é considerado baixo pa-
ra as pretensões do clube: o acesso à 
Série A3. Página A6

à  DURANTE VISITA À REGIÃO

AMOP quer 3ª faixa na Percy e 
na Antônio Faria, além de novos 
postos da Polícia Rodoviária

 O governador em exercício do Esta-
do de São Paulo, Rodrigo Garcia, este-
ve em São José do Rio Preto, no último 
sábado, 11 de maio, para acompanhar 
atendimentos prestados a pacientes por 
meio do Programa “Corujão da Saúde”. 
Na oportunidade, a Associação dos Mu-
nicípios do Oeste Paulista (AMOP) apro-
veitou para protocolar junto ao governa-
dor em exercício,  um ofício contendo 

diversas reivindicações para a região. 
Dentre os pleitos apresentados, está o 
prolongamento da linha de gasoduto 
parada em Araraquara e a execução de 
terceira faixa e recapeamento nas rodo-
vias SP-543 (Percy Waldir Semeghini), 
entre Fernandópolis e a ponte da usina 
de Água Vermelha, e SP-527, entre o Re-
cinto de Exposição de Fernandópolis e 
Mira Estrela. Página A3
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à  FESTIVAL

Mundo invisível 

A economia do 
Brasil não es-
tá conseguin-
do desenvolver 

a necessária reação para 
voltar ao crescimento, pois 
a indústria se debilitou e is-
so trouxe graves consequ-
ências nos empregos, no de-
senvolvimento técnico, no 
preparo da mão de obra e 
das novas gerações. Quando 
um país passa a depender 
cada vez mais de importa-
ções, uma parcela da rique-
za não recircula mais inter-
namente, vai para o exterior. 
Com a perda na renda, fica 
difícil desenvolver ativida-
des que cubram os custos 
e gerem lucros.

As guerras cambiais pro-
vocam grande confusão na 
economia. O desajuste cam-
bial implica que um país ex-
portador possa reduzir o 
preço em dólares desvalo-
rizando a sua moeda, o que 
vai afetar muitas indústrias 
de outros países devido ao 
custo interno de produção 
superar o de importação. 

É através da efetiva res-
ponsabilidade dos gestores 
públicos nas prioridades, 
nas contas, gastos, situa-
ção financeira que tem iní-
cio a educação geral. É pelo 
exemplo de seriedade e de-
dicação na busca de um fu-
turo melhor que se combate 
a descrença. A educação é 
problema de todos, a come-
çar pelos pais na responsa-
bilidade de gerar filhos. Es-
tamos decaindo, a cada ano, 
devido ao deficiente prepa-
ro das novas gerações que 
não recebem estímulos pa-
ra ser responsáveis e para 
se esforçar, visando melhor 
futuro próprio e o do país, 
achando que outros têm a 
obrigação de lhes dar res-
paldo e divertimentos.

Sem familiaridade com os 
livros desde a infância, será 

difícil for-
mar uma 
geração 
de leito-
res, mas 
o resulta-
do também dependerá do 
conteúdo que é lido. Os jo-
vens têm de ser preparados 
para se integrarem nos pro-
jetos que abraçarem, isto é, 
estar com o querer pessoal 
envolvido com o objetivo, o 
que nos diferencia do robô. 

Provavelmente o cére-
bro de Einstein trabalhasse 
com alguma harmonia com 
o cerebelo, que faz a ponte 
com o mundo invisível fora 
da categoria tempo-espa-
ço; por isso, o grande apre-
ço do cientista pelo estudo 
da natureza, pois é nela que 
comprovamos o funciona-
mento das leis que atuam 
no Universo, sempre impul-
sionando o desenvolvimen-
to enquanto não sejam des-
prezadas pelos humanos 
que geralmente tendem a 
querer dominar a natureza 
em vez de compreendê-la e 
se adaptar a ela.

O ser humano necessita 
do aprendizado na Terra; é 
envolvido pela alma e se li-
ga ao corpo com cérebro cir-
cunscrito ao tempo-espaço, 
e o cerebelo, que faz a pon-
te com a intuição, mas não 
pode permitir que o cérebro 
domine unilateralmente. A 
matéria de que é feito o cor-
po terreno é perecível, mas 
o ser humano é muito mais 
do que isso, e não poderia 
ter se deixado subjugar pe-
lo materialismo.

Qual o significado da vida? 
Seria tolice supor que não 
haja significado após toda 
evolução por que passou o 
planeta e as espécies, para 
surgir o homem com capa-
cidade de raciocinar e tomar 
decisões, embora ficando 
atrelado às consequências. 
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imagem do dia
Um homem ve-
rifica os danos 
causados em 
seu carro por 
galhos caídos 
de uma árvo-
re em Zagreb, 
na Croácia. Os 
ventos tempes-
tuosos arran-
caram árvores, 
derrubaram se-
máforos e in-
terromperam o 
tráfego no país. 
Duas pessoas 
ficaram feridas 
e as autorida-
des aconse-
lharam que as 
pessoas ficas-
sem em casa.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Os grupos que ain-
da não fizeram a 
inscrição para o 
festival de curtas 

metragens “Se Liga Aí” terão 
um prazo maior. As inscrições 
que terminariam na próxima 
quarta-feira, 15, foram pror-
rogadas até o próximo dia 25. 

O festival é uma tradição 
em Fernandópolis, realizado 
pela Prefeitura de Fernandó-
polis, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te, com o apoio da ETEC Prof. 
Armando José Farinazzo e 
promoção da TV TEM. 

Um concurso que reúne 
participantes de escolas e 
entidades de toda a região e 
tem como objetivo melhorar 
a qualidade de vida nas ci-
dades e promover a cidada-
nia. É importante destacar 
que a temática discutida na 
produção deve ser, obriga-
toriamente, o meio ambien-
te. O “Se Liga Aí” se tornou 
um dos maiores projetos so-
cioambientais do estado de 
São Paulo, sendo uma impor-
tante ferramenta para que 
os educadores possam tra-
tar assuntos relevantes de 
maneira criativa e bem hu-
morada. 

Podem participar do festi-
val, escolas públicas ou pri-
vadas (nas categorias Ensino 
Infantil/Fundamental, ensino 
médio e ensino técnico/gra-
duação), associações, clubes 
de serviços, ONGs e organi-
zações sociais podem parti-
cipar na categoria entidade. 

INSCRIÇÕES
Poderão se inscrever gru-

pos de alunos de no mínimo 
4 e no máximo 10 pessoas. A 
inscrição é gratuita e deve-
rá ser feita site www.tvtem.
com/seligaai. Cada Institui-
ção poderá cadastrar apenas 
um vídeo nas categorias In-
fantil, Fundamental, Médio e 

Entidade.
Todos os ví-

deos envia-
dos passarão 
por uma pré-
-seleção feita 
pela organi-
zação e três 
filmes de cada modalidade 
de premiação chegarão à fi-
nal. Uma curadoria fará uma 
análise mais criteriosa dos 
vídeos pré-selecionados e 
o resultado final será divul-
gado na Cerimônia de Pre-
miação, que será no dia 07 
de junho. Os vencedores re-
ceberão troféus com o nome 
‘Se Liga Aí’ e prêmios.

Os candidatos que quise-
rem fazer o Exame Nacional 
do Ensino Médio, o Enem, 
têm até esta sexta-feira, 17, 
para fazer a inscrição. A ta-
xa custa R$ 85 e deve ser pa-
ga até o dia 23 de maio.

Aquelas pessoas que já 
concluíram o Ensino Mé-
dio ou vão concluir neste 
ano podem usar as notas 
do Enem, por exemplo, pa-
ra se inscrever em progra-
mas de acesso à educação 
superior, como o Sistema de 
Seleção Unificada, o Sisu, e o 
Programa Universidade para 

Todos, o ProUni, ou de finan-
ciamento estudantil.

O participante que quiser 
atualizar dados de contato, 
escolher outro município 
de provas, mudar a opção 
de língua estrangeira e al-
terar atendimento especia-
lizado ou específico, tem 
até esta sexta-feira, 17, pa-
ra fazer as mudanças. De-
pois deste prazo, as alte-
rações não vão ser mais 
permitidas.

Quem precisar de atendi-
mento especializado e es-
pecífico também deve fa-
zer esta solicitação durante 
a inscrição. Já o prazo pa-

Inscrições para o ‘Se Liga 
Aí’ são prorrogadas
Interessados devem enviar seus vídeos até o dia 25 de maio

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  EDUCAÇÃO

Prazo para se inscrever no
Enem é até sexta-feira, 17
Provas vão ser aplicadas em dois domingos, nos dias 3 e 10 de novembro

ra pedidos de atendimento 
por nome social vai de 20 e 
24 de maio.

As provas vão ser aplica-
das em dois domingos, nos 
dias 3 e 10 de novembro.

Taxa custa R$ 85 e deve ser paga até o próximo dia 23

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

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

alguns telefones fixos da localidade de Pedranópolis tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 09/05/2019 das 13h54 às 21h00. Assim que houve a interrupção, 

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

Comunicado
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.
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Na tarde de on-
tem, 13, o su-
plente de ve-
reador Julinho 

Barbeiro (PTB) entregou, na 
sede da Prefeitura de Fer-
nandópolis, um abaixo-as-
sinado para o prefeito An-
dré Pessuto, na intenção de 
que o show da viola, de Ge-
raldo Rico, volte, aos domin-
gos, à feira livre.

Segundo apurou a repor-
tagem, Geraldo Rico e seus 
“parceiros de viola” não to-
caram no último domingo, 
12, na feira livre, por causa 
de um abaixo-assinado, re-
alizado por um vizinho que 

mora ao lado do local. O mo-
rador está incomodado com 
o barulho do show, inicia-
do, na maioria das vezes, 
por volta das 7h30. O refe-
rido abaixo-assinado tem 
cerca de 150 assinaturas, 
fato que ocasionou o impe-
dimento de Geraldo Rico e 
seus “parceiros de viola” de 
tocarem.

A ideia do suplente de 
vereador, com o abaixo-
-assinado, é reverter a si-
tuação e fazer com o que 
Geraldo Rico volte a tocar 
na feira. “O meu objetivo 
é que seja revista a notifi-
cação (impedimento). Eu 
salientei, no abaixo-assi-
nado, que o show come-

çará uma hora mais tar-
de, ou seja, por volta das 
8h30. Fernandópolis tem 
tradição histórica e cul-
tural cultivada na década 
de 60. As rodas de viola, 
hoje, fomentam a música 
caipira, contribuindo pa-
ra desenvolvimento social, 
celebrando a riqueza e a 
importância da diversida-
de”, destacou.

Ainda de acordo com Ju-
linho Barbeiro, também foi 
ressaltado no abaixo-assi-
nado, que tem mais de mil 
assinaturas, na maioria, de 
comerciantes das imedia-
ções do Mercadão, e de fei-
rantes, a importância da 
atividade cultural que por 

meio do Pla-
no Diretor do 
m u n i c í p i o 
(Lei nº 51 de 
23 de outu-
bro de 2006), 
em seu arti-
go 74, afir-
ma que o Poder Público de-
ve promover o fomento de 
eventos e atividades cul-
turais. “A expectativa é de 
que minha solicitação seja 
analisada mediante o que 
couber ao Poder Público”, 
finalizou.     

Suplente protocola abaixo-
assinado na Prefeitura para 
volta de show da viola 
Artista está impossibilitado de fazer show porque
vizinho da feira livre está incomodado com o barulho 

Abaixo-assinado 
foi protocolado por 

Julinho Barbeiro, 
suplente de vereador 
na Câmara Municipal

 BRENO GUARnIERI

contato@oextra.net

 O governador em exercí-
cio do Estado de São Paulo, 
Rodrigo Garcia, esteve em 
São José do Rio Preto, no úl-
timo sábado, 11 de maio, pa-
ra acompanhar atendimen-
tos prestados a pacientes 
por meio do Programa “Co-
rujão da Saúde”.

 Na oportunidade, a As-
sociação dos Municípios do 

Oeste Paulista (AMOP) apro-
veitou para protocolar junto 
ao governador em exercício,  
um ofício contendo diversas 
reivindicações para a região.

Dentre os pleitos apresen-
tados, está o prolongamento 
da linha de gasoduto parada 
em Araraquara e a execução 
de terceira faixa e recapea-
mento nas rodovias SP-543 
(Percy Waldir Semeghini), en-
tre Fernandópolis e a ponte 

da usina de Água Vermelha, 
e SP-527, entre o Recinto de 
Exposição de Fernandópolis 
e Mira Estrela.

 O presidente da AMOP Li-
berato Caldeira também so-
licitou apoio ao Estado para 
implantação de uma fábrica 
de remédios, como exten-
são da FURP (Fundação pa-
ra o Remédio Popular), para 
atender os municípios da re-
gião, e a instalação de postos 

à  DURANTE VISITA À REGIÃO

AMOP quer 3ª faixa na Percy e na Antônio Faria, 
além de novos postos da Polícia Rodoviária

de fiscalização, com balan-
ças e base da Polícia Rodo-
viária, nas divisas entre Ru-
bineia (SP) e Aparecida do 
Taboado (MS), e entre Ouro-
este (SP) e Iturama (MG), vi-
sando a coibir a entrada de 
animais ou produtos agríco-
las contaminados.

CORUJÃO DA SAÚDE
 Por meio do Programa Co-

rujão da Saúde, o Governo 
Estadual pretende zerar a 
demanda reprimida por exa-
mes, sobretudo endoscopia, 
mamografia e ultrassonogra-
fia. Serão centenas de milha-
res de procedimentos em to-
do o Estado de São Paulo.

 Estima-se que a região de 
São José do Rio Preto receberá 
8.100 exames de endoscopia, 
4.930 de mamografia e 36.330 
de ultrassonografia, totalizan-
do 49.360 atendimentos.O presidente da AMOP junto ao governador em exercício Rodrigo Garcia

 ASSESSORIA DE IMPREnSA

AMOP
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Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

à  AnSEIO DA POPULAÇÃO 

(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.

publicações

EXTRATO  DE  PRORROGAÇÃO  CONTRATUAL
CONTRATANTE: PREF.MUN.DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
CONTRATADA: MICHELLE JORGE FAZOLINO  BIM.
OBJETO:  Primeiro (1º) termo de aditamento de prorrogação ao Contrato 

do nº 046 de 07 de maio de  2018, proveniente da prestação de serviços na área 
de Ginecologia/Obstetrícia, visando a continuidade da prestação no período de 
07/05/2019 a 07/05/2010,  na Unidade Básica de Saúde III, deste município. PE-
RIODO DE VIGÊNCIA: De 07/05/19 a 07/05/20.VALOR DO ADITAMENTO: 
R$. 53.750,00-São João das Duas Pontes, 06 de  maio  de 2019. JOSE CARLOS 
BARUCI- Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 14 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.532.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA – SP.
TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2019. PROC. N.º 046/2019. OBJETO: Exe-

cução de Obras de Infraestrutura Urbana, Prolongamento da Avenida da entrada 
da Cidade de Mira Estrela de acordo com planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro, descritos em Anexo I, de acordo com Contrato Repasse OGU 
846436/2017 - M.Cidades/Caixa. DATA: 30/05/2019, às 14h00min. LOCAL: 
Rua: Manoel Estrela Matiel, 685 - Mira Estrela – SP, Custo: ninhill. Marcio 
Hamilton Castrequini Borges – Prefeito Municipal. Mira Estrela, 13 de Maio 
de 2019.

Uma publicação: Terça-feira, dia 14 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.532.

 

Atendendo a um 
grande anseio 
da população 
e visando me-

lhorar a qualidade e rapi-
dez nas consultas realiza-
das pela UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) de 
Fernandópolis, foi instala-
do e começou a ser utiliza-
do um aparelho de raio-x 
no local. Os primeiros exa-
mes já foram feitos na sex-
ta-feira, 10.

No sábado, 11, acom-
panhados pelo prefeito 
André Pessuto e do vice-
-prefeito Gustavo Pinato, 
vereadores, profissionais 
da saúde, servidores pú-
blicos e convidados visita-
ram a UPA e conheceram a 
sala de raio-x. 

O deputado federal Faus-
to Pinato, um dos colabo-
radores para esta grande 
conquista, não pode estar 

O Sicredi – instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 4 milhões de associa-
dos e atuação em 22 estados 
brasileiros e no Distrito Fede-
ral –, por meio de sua gesto-
ra de recursos, é destaque em 
mais um ranking de fundos 
de investimento. A Asset do-
Sicrediocupa a 18º posição do 
ranking Top Asset da revista 

Investidor Institucional com 
mais de R$31 bilhões de re-
cursos sob gestão. A revista 
é o principal canal de comu-
nicação com profissionais de 
fundos de pensão, regimes 
próprios de previdência e 
gestores de recursos. 

No final de 2018, aAsset 
do Sicreditambém foi des-
taque no ranking de fundos 
de previdência do “Guia Va-
lor FGV” e destaque na lis-

ta dos “Melhores Fundos de 
Renda Fixa” na categoria in-
dexados, no especial “Onde 
Investir em 2019” da revis-
ta IstoÉ Dinheiro. Além dis-
so, no início de 2019, a gesto-
ra obteve seu primeiro rating 
de gestão, o qual foi emitido 
pela Fitch Ratings, institui-
ção externa altamente reco-
nhecida, que possui escala 
global, de modo que a Asset 
passou pelos mesmos crité-

rios de avaliação aplicado 
para outras gestoras de in-
vestimento internacionais.

Agestora do Sicredié res-
ponsável por gerir os recur-
sos da liquidez das atuais 114 
cooperativas de crédito filia-
das ao Sistema, os recursos 
dos associados aplicados em 
fundos de investimento e fun-
dos de previdência privada 
distribuídos nas agências e 
as carteiras e fundos destina-

dos a investidores institucio-
nais. ParaRicardo Sommer, di-
retor executivo de Gestão de 
Recursos, os reconhecimen-
tos à áreaestão relacionados 
à solidez sistêmica da insti-
tuição financeira cooperati-
va que mais cresce no país. 

“Nossa gestão é focada 
em renda fixa, dos produtos 
mais simples aos de maior 
complexidade e maior risco, 
e nossa missão é disponibi-

lizar as oportunidades mais 
rentáveis aos nossos asso-
ciados. Nosso processo de 
decisão de investimentos e 
controles rígidos sobre as ex-
posições aos riscos de nos-
sos mandatos, qualidades 
ressaltadas pela avaliação 
da Fitch Ratings, permitem 
segurança e maior aderên-
cia aos retornos esperados 
pelo nosso investidor”, res-
salta Sommer.

à  INSTITUIÇÃO FInAnCEIRA

Sicredi é destaque Top Asset de fundos de investimento
Segundo o ranking publicado na revista Investidor Institucional, a Asset do Sicrediteve o 5º maior crescimento

em recursos provenientes de previdência aberta nos últimos seis meses, com crescimento de 16,21%
 ASSESSORIA DE IMPREnSA

Sicredi

presente, mas destacou a 
importância deste investi-
mento. “Nós percebemos 
que Fernandópolis tinha o 

direito de receber mais re-
cursos do governo federal 
por meio do MAC (Média e 
Alta Complexidade), pas-

sando de R$ 920.442,72/ano 
para R$ 1.354.146,16/ano 
(47% a mais). Auxiliamos no 
preparo da documentação 

e, agora, o município come-
mora esta melhoria no setor 
da saúde”, destacou o de-
putado Fausto Pinato.

Antes, os 
p a c i e n t e s 
da UPA que 
precisavam 
de exame de 
raio-x eram 
encaminha-
dos para a 
Santa Casa e, depois, vol-
tavam à UPA para mostra 
o resultado para o médico, 
gerando um tempo maior de 
espera para a conclusão do 
atendimento.

“O aparelho de raio-x 
na UPA inaugura um novo 
tempo e vai garantir agili-
dade e bom atendimento. 
Estamos muito felizes em 
poder apresentar mais es-
te benefício à população”, 
disse o prefeito André Pes-
suto.

Aproveitando a visita, o 
prefeito solicitou ainda que 
seja realizado estudo para 
que a UPA possa contar em 
breve com um laboratório 
para realização de exames.

Aparelho de raio-x da UPA começa a ser utilizado
Consultas que precisam do exame serão mais ágeis

Primeiros exames já foram realizados

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  LÍDER NO PAULISTA

à  COPA PALMEIRInhA 

A cidade de Indiaporã que 
estava em comemorações de 
aniversário neste final de se-
mana, sediou a grande final 
do 1º Campeonato de Fute-
bol Amador, que contou com 
duas fortíssimas equipes, In-
diaporã Futebol Clube e Itu-
rama Esporte Clube.

O JOGO
A partida terminou empa-

tada sem gols no tempo nor-
mal, mas enganasse quem 
achou que o jogo foi fraco tec-
nicamente, pois várias chan-
ces foram criadas, bolas foram 
chutas na trave e no traves-
são, os dois goleiros traba-
lharam muito, e os atacan-
tes enjoaram de perder gols.

Como o empate persistiu, 
a decisão foi para os pênal-
tis, e com uma série perfei-
ta os batedores do Iturama 
anotaram todas as cinco co-
branças, já a equipe de In-

diaporã acabou parando no 
goleiro “Weldinho”, em sua 
última cobrança, definindo o 
título em 5 a 4 nas penalida-
des, para a equipe mineira.

Este foi o segundo título da 
forte equipe mineira no se-
mestre, pois no primeiro mês 
do ano já haviam levantado 
a taça do Campeonato 25 de 
Janeiro, realizado na cidade 
de Estrela D’Oeste, contra a 
equipe do Restaurante Serve 
Bem de Fernandópolis.

Os jogadores e comissão 
técnica de Indiaporã saíram 
de cabeça erguida, por terem 
realizado um grande campe-
onato, e uma excelente final, 
mesmo ficando com o vice-
-campeonato, valorizando e 
muito o título do adversário.

Com o título, a equipe minei-
rafaturou R$ 3 Mil, enquanto 
a equipe paulista levou para 
casa R$ 1 Mil. O campeonato 
contou com o apoio da Prefei-
tura Municipal de Indiaporã. 

No domingo, 12, dia das mães, a Copa 
Palmeirinha conheceu mais dois times 
classificados para a terceira fase. Na pri-
meira partida o time do Brothers de Votu-
poranga venceu por 1 a 0 a equipe DME/
FAK Academia de Pereira Barreto, em 
um jogo repleto de faltas e pouco futebol 
apresentado. Já na segunda partida, o 
que se viu foi um grande jogo, com duas 
equipes buscando o gol a todo momen-

to, tanto que o confronto contou com cin-
co gols, três anotados pelo Restaurante 
Serve Bem de Fernandópolis, e dois ano-
tados pelo Iturama Esporte Clube.

Com estes resultados, a terceira fase 
já possui dois jogos definidos, confira 
os confrontos:
l C.A. Uraniense x A.A. Pontalindense
l Brothers de Votuporanga x Rest. Ser-

ve Bem de Fernandópolis
No próximo domingo dia (19), na par-

te da manhã, será realizado o primeiro 

confronto da terceira fase, enquanto na 
parte da tarde, serão realizados os dois 
últimos confrontos da segunda fase, con-
fira os horários e confrontos:

TERCEIRA FASE
l 10h - Brothers (Votuporanga) x Rest. 

Serve Bem (Fernandópolis)
SEGUNDA FASE

l 14h - Skinão F.C. (Valentim Gentil) x 
Beat Style (Santa Fé do Sul)

l 16h - Semencar (Cardoso) x Cruzeiro 
(Palmeira D’Oeste)

FUTEBOL AMADOR

Iturama conquista 
título em Indiaporã

Iturama com o troféu de campeão

Time de Indiaporã

Iturama Esporte Clube

Brothers de Votuporanga (Classificado)

DMEFAK de Pereira Barreto

Restaurante Serve Bem (Classificado)

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

Definidos mais dois classificados 
 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

O Fernandópolis Fu-
tebol Clube (Fefe-
cê) aproveitou o 
fato de jogar em 

casa e contra o lanterna Ban-
deirante para golear o rival, 
por 4 a 0, e assumir a liderança 
compartilhada do Grupo 1 da 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista, o quarto e últi-
mo nível do futebol estadual. 

A partida, válida pela séti-
ma rodada, foi disputada no 
estádio Cláudio Rodante, 
que contou com a presença 
de aproximadamente 600 tor-
cedores, número abaixo do 
esperado pela diretoria fer-
nandopolense, que incenti-
va o torcedor a comparecer 
ao estádio por meio do pro-
grama sócio-torcedor, e mes-
mo assim, o número de pre-
sentes, nos jogos em casa, 

em 2019, é considerado bai-
xo para as pretensões do clu-
be: o acesso à Série A3.

O JOGO
O Fefecê começou a cons-

truir sua vitória aos 17 mi-
nutos de bola rolando, 
quando Danilo abriu o mar-
cador. Gildo ampliou para 2 
a 0 ainda no primeiro tem-
po, aos 29 minutos. Na se-
gunda etapa, Jackson, aos 
16 minutos, e Juninho, aos 

28, deram números finais ao 
placar: 4 x 0.

Com a vitória, o Fefecê foi 
a 13 pontos e se igualou no 
topo da classificação do Gru-
po 1 a Tupã e Andradina. A 
Águia, porém, aparece no al-
to da tabela porque tem me-
lhor saldo de gols. O time 

de Birigui, por sua vez, tem 
apenas um ponto marcado e 
aparece na sétima e última 
posição da chave. Só os qua-
tro melhores seguem à pró-
xima fase.

PRÓXIMA RODADA
Pela oitava rodada do Gru-

po 1, o Bandeirante volta a 

campo na próxima sexta-fei-
ra, às 20h30, quando recebe 
o América-SP no estádio Pe-
dro Marin Berbel, em Biri-
gui. No domingo seguinte, 
às 10h, o Fefecê joga nova-
mente diante de sua torcida, 
no estádio Cláudio Rodante, 
diante do José Bonifácio. 

Torcida do Fefecê se 
afasta do Cláudio Rodante
em momento bom 
Número de torcedores durante goleada sobre o Bandeirante, lanterna
do Grupo 1, foi abaixo do esperado pela diretoria fernandopolense

Fefecê goleou o Bandeirante, por 4 a 0, em partida realizada no estádio Cláudio Rodante

Foto: João Leonel 

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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jogo dos 7 Erros

humor

Resumo de novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Terça-feira, 18h00

Dalila orienta Paul a viajar para o Brasil. 
Laila se preocupa com a desarmonia en-
tre Elias e Missade. Bruno retorna da Eu-
ropa e afirma a Laila que ainda a ama. Mi-
guel promove Jamil. Teresa, Padre Zoran 
e todos no centro de refugiados comemo-
ram a volta de Bruno. Dalila repassa seu 
plano com Paul, e o instrui a se aproximar 
de Camila. Helena se muda para São Pau-
lo. Elias confessa a Caetano sua paixão 
por Helena. Benjamin confronta Aline e 
afirma que ele e Arturzinho se mudarão 
para a casa de Rania. Faruq lamenta sua 
situação de trabalho com Letícia. Almei-
dinha pede para ter um filho com Zuleika. 
Rania conversa com Aline. Missade dis-
cute com Latifa e se demite. 

VERÃO 90 
Terça-feira, 19h15

Jerônimo continua superfaturando 
as compras da PopTV com Avelar. 
La Donna e Ticiano dormem juntos e 
chamam a imprensa para anunciar o 
namoro. João conta a Manu que ele e 
Diego desconfiam de que Jerônimo 
está roubando a PopTV. Larissa con-
ta a Dandara que Quinzinho vetou a 
participação dela no show de La Don-
na. Janaína recebe proposta para co-
mercializar o bombom, mas recusa a 
oferta. Dandara e Quinzinho discutem. 
Candé e Larissa descobrem que Ala-
or foi demitido por desvio de dinheiro 
da empresa da família. Álamo procu-
ra Madá e se declara. Manu copia um 
arquivo no computador de Jerônimo. 

A TERRA PROMETIDA
Terça-feira, 20h50

Haniel se declara para Tirda. Livana 
ajuda Rune a se vestir para a guerra. 
Eleazar fala sobre a Arca da Alian-
ça com Mireu. Josué termina de ana-
lisar a estratégia de guerra. Os sol-
dados da Coalisão Invencível de 
Adonizedeque se preparam para o 
confronto contra os hebreus.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-feira, 21h00

Olavo exige que Sampaio não se envol-
va com Laura. Murilo vê Feijão entrar 
no carro de Júnior e conta para Ga-
briel. Valentina vai com Murilo e Ga-
briel investigar a gruta. Louise com-
bina com Laura de roubar as joias de 
Valentina e se mudar para o sobrado. 
Rivalda manipula Nicolau para acei-
tar o seu emprego com Olavo. Valen-
tina, Gabriel e Murilo seguem por tú-
neis diferentes na gruta. Olavo avisa a 
Eurico que invadirá o casarão. Guilher-
me procura Mirtes. Luz confirma o sí-
tio arqueológico e constata que a en-
trada do local foi encoberta. Valentina 
flagra Louise roubando suas joias. Ga-
briel encontra Júnior, Luz e Feijão na 
gruta perdida.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Ruth diz à Luca que ele não será ex-
pulso, mas lhe dá uma bronca por con-
ta da situação. Os alunos ficam revol-
tados com a nova decisão da diretoria, 
d proibir o uso de celulares na esco-
la. Filipa confessa para Ruth que ela 
espalhou o vídeo na internet. A dire-
tora a pune. Mirela fica sabendo que 
Luca vai ficar na escola e corre para o 
abraçar. Ele a rejeita. Filipa descobre 
que a seleção para o concurso de be-
leza será bem na semana em que ela 
será suspensa da escola. O clubinho 
faz testes com a professora Sophie pa-
ra descobrir se ela é mesmo um an-
droid criado por Pendleton.

MALhAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Marco garante a Rita que cabo Góes 
não consegue vê-la. Carla discute com 
Marco. Filipe afirma a Martinha que 
não quer ir para a Inglaterra com ela. 
Beto se frustra quando Meg pergun-
ta sobre Guga. Todos se preocupam 
ao saber que o cabo Góes responderá 
ao processo em liberdade. Martinha 
pensa em armar para que Filipe bri-
gue com sua família. Lígia se prepara 
para viajar para um congresso. Cléber 
e Tatoo provocam Thiago por causa de 
Jaqueline. Neide aconselha Carla a di-
minuir a pressão sobre Raíssa. Rita co-
meça em seu novo emprego. Carla fala 
mal do desejo de Nanda de ser artista, 
e Raíssa se incomoda. 

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

Ligue os Pontos
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social

celebridades

Anitta é adepta ao mundo 
das cirurgias plásticas. Falan-
do abertamente sobre o assun-
to, a dona do hit “Pouquito” 
nunca escondeu quais proce-
dimentos já realizou. Em en-
trevista, a cantora negou ter 
pretensão de passar por qual-
quer procedimento cirúrgico 
neste momento. No entanto, 
ela lamentou o tabu que es-
tas mudanças ainda geram 
na sociedade. “Por que não? 
Obviamente, cercados de to-
dos os cuidados e respeitan-
do a nós mesmos. Às vezes é 
uma mudança pequena, mas 
que faz muita diferença, como 
um corte de cabelo ou ter co-
ragem de usar uma make di-
ferente. A relação com o espe-
lho não deve refletir a opinião 

dos outros, mas as nossas es-
colhas”, garantiu. A intérpre-
te do hit “Onda Diferente” es-
tá sempre cuidando do corpo. 
Anitta é uma das famosas que 
aposta na massagem Miracle 
Touch, por exemplo. De acordo 
com ela, qualquer tipo de pro-
cedimento que eleve a auto-
estima da pessoa é necessá-
rio. Por isso, ela garantiu que 
continua sendo adepta as ci-
rurgias. “Sou totalmente a fa-
vor de alimentarmos a nossa 
autoestima. Sim, precisamos 
nos aceitar, nos amar do jei-
to que somos. Mas está tu-
do bem em querer mudar al-
go que não está exatamente 
do jeito que a gente quer para 
ajudar na forma como lidamos 
com a autoestima”, afirmou.

Giovanna Ewbank se emo-
cionou durante as gravações 
do “Altas Horas”. A atriz, foi 
uma das convidadas do pro-
grama do Serginho Groisman 
deste sábado, 11. Em um ba-
te-papo com a plateia, ela foi 
questionada sobre a adoção 
da filha, Títi. Ao responder a 
pergunta, ela revelou que a 
minifashionista, que adora 
gravar vídeos de maquiagem, 
já perguntou sobre o assun-
to e já quis saber como veio 
ao mundo. Enquanto conta-
va como tudo tinha aconte-
cido, a apresentadora derra-
mou algumas lágrimas.

Durante o programa, o apre-
sentador Serginho Groisman 
convidou uma pessoa da pla-
teia para fazer uma pergunta 
com o tema maternidade. “Te-
nho uma amiga que é adotada, 
mas só descobriu mais velha. 
Para ela foi tranquilo porque 
era maior, mas como foi com 
a Títi?”, questionou uma par-
ticipante. Giovanna Ewbank 
contou o assunto nunca foi 
um tabu dentro de casa. “A 
Títi veio muito novinha. Ela 
nem falava ainda. A primeira 
palavra que ela falou foi ‘flor’, 
porque o Bruno sempre dava 
uma flor para ela quando se 
encontravam. Eu sempre ti-
ve a preocupação que ela sai-
ba desde pequena que veio 
de outro país. Nós contamos 
a história dela à noite. Ela já 
está até cansada. Temos que 
mudar um pouco para não fi-
car chato. No entanto, ela já 
percebe”, explicou.

Carol Manzato recebe os parabéns de 
amigos e familiares pela data especial.

A sorridente Carol Piva celebra
mais um ano de vida. 

hingryd Del Pino herber 
comemora a data ao lado de 

amigos e familiares.

Junior Freitas festeja a passagem
de mais um aniversário.

Destaque para a aniversariante 
Tais Merlim que 

celebra mais um niver.

Mauro 
Bianchini 
também 
apaga as 
velinhas 
nesta 
terça-feira.

Empoderada, 
Anitta comenta 
possibilidade de 
novas plásticas: 
“autoestima”

A cantora 
nunca 
escondeu 
de ninguém 
que é adepta 
a cirurgias 
plásticas

Giovanna Ewbank conta como 
explicou a adoção para Títi: 
“Barriga de um anjo”

GIOVANNA EWBANK 
REVELA: ‘ELA JÁ ME 
PERGUNTOU SOBRE 

A BARRIGA’
Tietando sempre a filha nas 

redes sociais, a atriz explicou 
que sempre teve uma rela-
ção muito aberta com a her-
deira. “Ela já me perguntou 
sobre a barriga. Há anos ve-
nho me preparando para esse 
momento, mas a gente nun-
ca está pronta. Eu me lembro 
que estávamos em um avião, 
voltando de Fernando de No-
ronha, e ela me perguntou: 
‘Mamãe, se eu nasci do seu 
coração, de que barriga que 
eu nasci? Porque todo mundo 
nasce de uma barriga, né?’”, 
contou a artista, que revelou 
já ter passado perrengue com 
a menina no avião.

Giovanna 
explicou 
que 
sempre 
teve uma 
relação 
muito 
aberta com 
a herdeira


