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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 15/05/19

 28°

 14°

8mm 
90%


chuva

 90% 
57%

SSE 
10km/h


vento

 06:42h 
17:51h

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

QUI - 16/05/19

 28°

 16°

5mm 
90%


chuva

 89% 
54%

ESE 
15km/h


vento

 06:42h 
17:51h

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

SEX - 17/05/19

 28°

 17°

10mm 
80%


chuva

 85% 
53%

E 
19km/h


vento

 06:43h 
17:51h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

SÁB - 18/05/19

 29°

 16°

10mm 
88%


chuva

 81% 
54%

ENE 
16km/h


vento

 06:43h 
17:50h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

DOM - 19/05/19

 26°

 15°

5mm 
80%


chuva

 86% 
54%

ENE 
14km/h


vento

 06:44h 
17:50h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo ca aberto.
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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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Andressa 
Suita destaca 
importância 
de filhos em 
casamento: 
“nos fez
mais firmes”

celebridades social

Tatá diz que sente 
dificuldade ao 
gravar programa: 
“passando mal”

Andressa Suita deu uma entrevista para o 
canal Vendi meu Sofá, da Rede Snack, e fa-
lou sobre o casamento com Gusttavo Lima. 
Em conversa com Gabriela Pugliesi, a mo-
delo contou como conheceu o sertanejo, por 
quem foi homenageada no Dia das Mães.

Página A10

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações de 
Fernandópolis e região estão na co-
luna Social. Na foto, destaque para 
o aniversariante Rafael Henrique. 
Confira também o resumo da sua 
novela favorita. Páginas A9 e A10

UNIVESP 
abre inscrições 
para vestibular 
com cursos
na região e
5,1 mil vagas
Estão abertas as inscrições 

para os cursos de pedago-
gia, matemática e letras da 
Universidade Virtual do Es-

tado de São Paulo (UNIVESP). Após 
reformulação da instituição está sen-
do realizado o maior vestibular em ex-
tensão geográfica do país com 183 po-

los em 155 municípios contemplando 
5.120 vagas de graduação.  “Aumenta-
mos em mais de 30% a oferta dos cur-
sos em municípios. No Noroeste Pau-
lista teremos 8 polos e todas as regiões 
do Estado serão atendidas”, declarou 
o líder do governo João Doria, Carlão 
Pignatari. Página A2

à  NA CÂMARA MUNICIPAL 

Jornalista de O Extra.net 
recebe prêmio Itamar 
Telles de Comunicação
Os vereadores entregaram 

na terça-feira, 07, o prêmio 
Itamar Telles de Comuni-
cação ao membro da equi-

pe do jornal O Extra.net e diretor da 
Revista Club do Esporte, Waldiney Au-
gusto de Matos. O prêmio foi criado 
através de Projeto de Decreto Legis-

lativo, em 2010, de autoria da verea-
dora Neide Garcia e tem o objetivo de 
valorizar os profissionais de impren-
sa. Página A3

Está quase tudo pronto para o 
Campeonato Paulista de Karatê, 
que será realizado em Fernandópo-
lis no dia 18 de maio, no “Beira Rio”. 
A competição é organizada pela FKP 
(Federação de Karatê Paulista) e Pre-

feitura de Fernandópolis, por meio da 
Secretaria Municipal de Esportes e 
Lazer. O campeonato deve ter a pre-
sença de cerca de 40 atletas de Fer-
nandópolis e outros 400 visitantes. 
Página A8

Município sedia Campeonato Paulista de Karatê

Mulher é presa com mais de 
3,3 mil porções de cocaína
Ela confessou para a GCM que entregava a droga para um desconhecido pelo me-
nos duas vezes por semana e ganhava R$ 300 por entrega. Página A5

CMDCA e 
Núcleo Espírita 
‘Bezerra 
de Menezes’ 
iniciam Projeto 
de Proteção
e Defesa 
de Direitos

O Núcleo Espírita “Dr. Adolfo Bezer-
ra de Menezes”, em parceria com o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA 
iniciou, no último mês de abril, a exe-
cução do Projeto de Proteção e Defesa 
de Direitos. O objetivo é a realização 
de ações que propiciem a participa-
ção organizada e a expressão livre de 
crianças e adolescentes, em especial 
sobre os assuntos a eles relacionados. 
Página A4

à  MOBILIZAÇÃO

Operação São Paulo 
Mais Seguro conta com 
19.220 policiais militares
Equipes da PM foram distribuídas em mais de 2 mil pontos em todo o Estado, 
na décima primeira edição da iniciativa. Página A5
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à  EDUCAÇÃO

Fortalece o 
corpo e a alma

Os bens e serviços 
oferecidos pe-
la natureza são 
essenciais para 

a vida e para a saúde das 
pessoas. A qualidade do 
ambiente em que vivemos 
– ou seja, o ar que respira-
mos, a água que bebemos, 
a comida que comemos, a 
regulação do clima e mui-
tas outras características do 
ambiente natural – desem-
penham um papel funda-
mental no nosso bem-estar.

A ausência do contato com 
a natureza debilita o bem-es-
tar das pessoas, provocando 
uma ruptura desse vínculo 
e podendo resultar em inú-
meros problemas. Segundo 
a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), 25% das doenças 
mundiais são atribuídas aos 
fatores ambientais (ambiente 
degradado), na qual a polui-
ção do ar é responsável por 
aproximadamente 3,3 mi-
lhões de mortes/ano em to-
do o mundo. Sem contar que, 
ainda, 1,1 bilhão de pessoas 
vive sem acesso à água lim-
pa. Além disso, recentes pes-
quisas realizadas na Austrá-
lia destacam que a ausência 
do contato com a natureza re-
sulta em grande incidência 
de sobrepeso ou obesidade, 
transtorno mental, aumento 
de diabetes, entre outras con-
sequências.

Pesquisas relatam dife-
renças significativas entre 
as populações clinicamente 
deprimidas que realizaram 

progra-
mas de 
recupe-
ração em 
ambien-
tes fecha-
dos e aqueles que usaram es-
paços abertos, considerados 
verdes. Os pacientes que par-
ticiparam de programas de 
recuperação ao ar livre rela-
taram aumento da autoesti-
ma e condições emocionais 
mais estáveis em compara-
ção com os outros.

Em 2014, durante a Con-
venção-quadro das Nações 
Unidas sobre Diversidade 
Biológica (CDB), a OMS re-
conheceu que a biodiversi-
dade e a saúde humana es-
tão fortemente interligadas. 
Portanto, conectar as prio-
ridades globais da biodi-
versidade e da saúde não é 
apenas prudente, mas uma 
forma de assegurar no lon-
go prazo a resiliência da so-
ciedade e o bem-estar das 
gerações futuras.

Essas e outras evidências 
confirmam que os seres hu-
manos são totalmente de-
pendentes da natureza, não 
só pelas suas necessidades 
materiais, mas também por 
suas necessidades psicológi-
cas, emocionais e espirituais.

Para finalizar, vale desta-
car a beleza natural do Bra-
sil, em especial dos parques 
nacionais, estaduais e muni-
cipais, e recomendar uma vi-
sita a essas áreas como ver-
dadeiro remédio.
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Estudantes protestaram contra cortes na Educação no Largo do Rosário, em Campinas.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Estão abertas as ins-
crições para os cur-
sos de pedagogia, 
matemática e le-

tras da Universidade Virtual 
do Estado de São Paulo (UNI-
VESP). Após reformulação da 
instituição está sendo reali-
zado o maior vestibular em 
extensão geográfica do pa-
ís com 183 polos em 155 mu-
nicípios contemplando 5.120 
vagas de graduação. 

“Aumentamos em mais de 
30% a oferta dos cursos em 
municípios. No Noroeste Pau-
lista teremos 8 polos e todas 
as regiões do Estado serão 
atendidas”, declarou o líder 
do governo João Doria, Car-
lão Pignatari. 

A revisão educacional da 
UNIVESP permitiu ainda 
que um novo método de en-
sino fosse incrementado. O 
processo educacional de São 
Paulo tem sido atualizado pa-
ra melhorar a eficácia de en-
sino e o desenvolvimento de 
aprendizagem do aluno. “Es-
tamos realizando as mudan-
ças necessárias e já em 2020 
os cursos estarão disponibili-

zados em 330 polos”, comen-
tou Carlão. 

Outros polos não foram dis-
ponibilizados para matrícu-
las devido à falta de fiscali-
zação da gestão anterior e 
ainda algumas que apresen-
taram falta de estrutura – to-
dos os ajustes serão realiza-
dos e a expectativa é que no 
próximo ano a UNIVESP ba-
ta novos recordes de expan-
são do ensino universitário no 
Estado. Até o momento mais 
de 10 mil inscrições já foram 
realizadas. 

NOROESTE
PAULISTA 

O Noroeste Paulista terá po-
los de graduação da UNIVESP 
nos municípios de Votuporan-
ga, Urupês, Ouroeste, Novo 
Horizonte, Nova Granada, Ibi-
rá, Catanduva e Bady Bassitt.

INSCRIÇÕES 
As inscrições já começa-

ram e podem ser feitas ex-
clusivamente pelo site  ves-
tibular.univesp.br até o dia 
21 de junho. Não existe limi-
te de idade para inscrição e 
o valor é de R$ 49,00. 

Há isenções para pesso-
as inscritas no Cadastro 
Único do Governo Federal 
(CadÚNico) e 50% de des-
conto para aqueles que es-
tão concluindo estudos do 
ensino médio, Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), 
em curso pré-vestibular ou 
nível de graduação e ainda 
para aqueles com remunera-
ção mensal inferior a 2 salá-
rios mínimos ou desempre-
gados. A prova do processo 
seletivo será presencial em 
14 de julho.

UNIVESP abre inscrições 
para vestibular com cursos 
na região e 5,1 mil vagas
Na região, há vagas em Votuporanga, Urupês, Ouroeste,
Novo Horizonte, Nova Granada, Ibirá, Catanduva e Bady Bassitt

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Os vereadores en-
tregaram na ter-
ça-feira, 07, o prê-
mio Itamar Telles 

de Comunicação ao mem-
bro da equipe do jornal O Ex-
tra.net e diretor da Revista 
Club do Esporte, Waldiney 
Augusto de Matos. O prêmio 
foi criado através de Projeto 
de Decreto Legislativo, em 
2010, de autoria da vereado-
ra Neide Garcia e tem o ob-
jetivo de valorizar os profis-
sionais de imprensa.

Depois da homenagem, o 
presidente Ademir de Almei-
da abriu oficialmente a ses-
são ordinária para a vota-
ção dos seguintes Projetos: 
Substitutivo ao Projeto de Lei 
Complementar nº 19/2018, 
de autoria do Prefeito Muni-
cipal, altera dispositivo da 
Lei Complementar nº 18, de 
28 dezembro de 1999, visan-
do à adequação da jornada 
docente dos professoresda 

Rede Munici-
pal de Ensino; 
Projeto de Lei 
nº 97/2018, de 
autoria do Ve-
reador Mileno 
Castro Tonis-
si, acrescen-
ta dispositivos à Lei Munici-
pal nº 3.318, de 27/03/2008, 
que dispõe sobre o controle 
de zoonoses e de vetores no 
âmbito do município de Fer-
nandópolis; Projeto de Lei nº 
39/2019, de autoria do Pre-
feito Municipal, dispõe so-
bre desapropriação de imó-
vel necessário à execução 
das obras e serviços de pro-
longamento da Avenida Luiz 
Brambatti; Projeto de Lei nº 
62/2019, de autoria do vere-
ador João Pedro da Silva Si-
queira, altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 4.612, de 28 
de abril de 2017.

* Com informações da 
Assessoria de Imprensa da 

Câmara Municipal

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Na última terça-feira, 14, o 
vereador Reginaldo Marco-
mini (PRB), de Macedônia, 
esteve em Brasília em busca 
de recursos para a cidade.

Na oportunidade, proto-
colou dois ofícios, reivindi-
cando um Parque Industrial 
e um ônibus para a popula-
ção se locomover com mais 
segurança.

O vereador foi recepciona-
do pelo deputado federal e 
vice-presidente da Câmara 
dos Deputados, Marcos Pe-
reira (PRB), e pelo deputa-
do federal Luiz Carlos Mot-
ta (PR) que se reuniram para 

ouvir as reivindicações do 
vereador que está buscan-
do melhorias para o muni-
cípio.

“Tenho certeza que se 
esses pedidos forem acei-
tos, vai beneficiar bastan-
te a população de nossa ci-
dade, o ônibus irá dar mais 
conforto ao povo que preci-
sa do transporte público e 
também a questão do Dis-
trito Industrial que depois 
de implantado, tenho cer-
teza que as empresas vin-
do para o nosso município 
nós vamos diminuir bastan-
te o déficit de desemprego 
na nossa cidade”, destaca 
Reginaldo.

Jornalista de O Extra.net recebe 
prêmio Itamar Telles de Comunicação

Vereadores entregaram o prêmio ao membro da equipe do jornal O Extra.net e diretor da Revista Club do Esporte, Waldiney Matos

Waldiney Matos agradeceu a Deus, à família, aos
amigos e a todos colegas de trabalho que o ajudam

no dia a dia pela conquista do prêmio

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  DOIS OFÍCIOS

Vereador viaja a Brasília
em busca de recursos 

Vereador Reginaldo Marcomini (ao centro) durante viagem a Brasília 

A economia brasileira re-
gistrou retração de 0,68% no 
primeiro trimestre de 2019, 
indica o Índice de Atividade 
Econômica (IBC-Br), uma es-
pécie de “prévia” do Produto 
Interno Bruto (PIB), divulga-
do pelo Banco Central nesta 
quarta-feira (15).

O recuo de 0,68% entre ja-
neiro e março deste ano foi 
verificado na comparação 
com o quarto trimestre de 
2018. O número foi calcula-
do após ajuste sazonal, uma 
“compensação” para com-
parar períodos diferentes de 
um ano.

Quando a comparação é fei-
ta com o resultado do primei-
ro trimestre de 2018, porém, o 
IBC-Br do primeiro trimestre 

de 2019 indica alta de 0,23% 
(sem ajuste sazonal). Em 12 
meses até março deste ano, 
também sem ajuste sazonal, 
os números do BC indicam 
uma expansão de 1,05%.

O IBC-BR é um indicador 
criado para tentar antecipar 
o resultado do PIB, que é cal-
culado pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Os números oficiais 
do PIB do primeiro trimestre 
serão divulgados no dia 30 de 
maio.

A retração registrada no 
primeiro trimestre deste ano, 
se confirmada, será a primei-
ra desde o quarto trimestre 
de 2016, quando a economia 
brasileira registrou um tom-
bo de 0,6%.

IBC-BR X PIB
O cálculo do IBC-Br é um 

pouco diferente do usado no 
PIB. O indicador do BC in-
corpora estimativas para a 
agropecuária, a indústria e 
o setor de serviços, além dos 
impostos. Os resultados do 
IBC-Br, porém, nem sempre 
mostraram proximidade com 
os dados oficiais divulgados 
pelo IBGE.

Além disso, o IBC-Br é uma 
das ferramentas usadas pe-
lo BC para definir a taxa bá-
sica de juros (Selic) do país. 
O crescimento ou desacele-
ração da economia influen-
ciam na inflação, que o Ban-
co Central busca controlar 
por meio da taxa Selic.

BC E PAULO GUEDES
O próprio Banco Central já 

havia alertado, nesta terça-
-feira (14), por meio da ata da 
reunião do Comitê de Política 

à  NO 1º TRIMESTRE

‘Prévia’ do PIB do Banco 
Central indica que economia 
brasileira recuou 0,68% 

Monetária (Copom), que “in-
dicadores disponíveis suge-
rem probabilidade relevante 
de que o PIB tenha recuado 
ligeiramente no primeiro tri-
mestre do ano”.

Também nesta terça-feira, 
em audiência pública na Co-
missão Mista de Orçamen-
to, o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que 
a economia do país está no 
“fundo do poço” e, na ava-
liação do ministro, está “nas 
mãos” do Congresso tirar o 

Brasil dessa situação, com a 
aprovação de reformas pro-
postas pelo governo.

“Então, não adianta achar 
que nós vamos crescer por 
fora, que vamos crescer 3%. 
Não é a nossa realidade. A 
nossa realidade é o seguin-
te: estamos lá no fundo. Ago-
ra, está nas mãos da Casa 
[Congresso Nacional] nos 
tirar do fundo do poço, com 
esse equacionamento fiscal 
[com a aprovação da reforma 
da Previdência, entre outras 

medidas]”, acrescentou ele, 
na ocasião.

Em linha com as estimati-
vas do mercado financeiro, 
que prevê uma expansão de 
1,45% para a economia nes-
te ano, o ministro também in-
dicou que vai revisar de 2,2% 
para 1,5% a previsão oficial 
do governo de alta do PIB 
em 2019. Com um crescimen-
to menor, a equipe econômi-
ca tem alertado que será ne-
cessário um novo bloqueio de 
gastos no orçamento de 2019.

Resultado oficial do PIB será divulgado pelo IBGE em 30 de maio
e, se retração for confirmada, será a primeira em dois anos
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(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.

O Núcleo Espírita 
“Dr. Adolfo Bezer-
ra de Menezes”, 
em parceria com 

o Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA iniciou, 
no último mês de abril, a exe-
cução do Projeto de Proteção 
e Defesa de Direitos.

O objetivo é a realização 
de ações que propiciem a 
participação organizada e 
a expressão livre de crian-
ças e adolescentes, em es-
pecial sobre os assuntos a 
eles relacionados. Para tan-
to, foi criado, após votação 
entre os usuários o “Grê-
mio Infantil e Juvenil” com a 
composição de quatro mem-
bros, que, sob a orientação 
de um assistente social re-
alizam intermediações das 
reivindicações para melho-

rias, planejamento de pas-
seios e demais atividades.

“Esta parceria com o CMD-
CA tem sido de grande im-
portância para as crianças 
e adolescentes que atende-
mos no Núcleo, por incentivar 
a autonomia e ampliar os co-
nhecimentos para aperfeiçoa-
mento das próprias potencia-
lidades. Sem contar o prazer 
imenso que tem sido acom-
panhar o empenho e interes-
se do atual Grêmio Infantil e 
Juvenil para proporcionar me-
lhorias, pois isso é algo novo 
no dia-dia dessa instituição”, 
destacou a coordenadora da 
entidade, Luana Rilko.

De acordo com Vanes-
sa Gianini, presidente do 
CMDCA, “para reconhecer 
as crianças e adolescentes 
como atores sociais, tanto 
em suas vidas como na es-
cala social é preciso que as 
reconheçamos como pessoas 

com direitos 
e indivíduos 
com critérios, 
capacidades 
e valores pró-
prios, além 
do seu pró-
prio processo 
de crescimento e desenvolvi-
mento pessoal e social.” 

“Projetos como esse pro-
movem o envolvimento, pro-
tagonismo e empoderamento 
desses jovens em atividades 
voltadas à prevenção de vio-
lências, participação demo-
crática, conhecimento da 
realidade local e à promo-
ção da convivência familiar 
e comunitária”, destaca o vi-
ce-prefeito e secretário muni-
cipal de Assistência Social e 
Cidadania, Gustavo Pinato.

* Fonte: Secretaria 
Municipal de Assistência 

Social e Cidadania

As denúncias de violações 
de direitos de crianças e 
adolescentes recebidas pe-
lo Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos (MMFDH) caíram cerca 
de 10% entre 2017 e 2018, 
saindo de 84 mil para 76,2 
mil. Na comparação entre 
os primeiros quatro meses 
de 2018 e 2019, a queda foi 
de 19%, com uma redução de 
5,8 mil denúncias no perío-
do em 2017, para 4,7 mil até 
abril de 2018.

Os dados foram apresen-
tados pela equipe do Minis-
tério em reunião da Frente 
Parlamentar Contra o Abu-
so e a Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescen-
tes realizada nesta terça-
-feira, 14, na Câmara dos 
Deputados. As denúncias 
foram recebidas pelo Dis-
que 100, sistema de aten-
dimento telefônico criado 
pelo Ministério para rece-
ber reclamações de viola-
ções de direitos humanos 
sobre diversos temas.

A evolução das denún-
cias nos últimos anos sina-
liza uma oscilação do fenô-

CMDCA e Núcleo Espírita ‘Bezerra de Menezes’ 
iniciam Projeto de Proteção e Defesa de Direitos

Objetivo é a realização de ações que propiciem a participação e a expressão livre de crianças e adolescentes

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

meno. O total de denúncias 
relacionadas a crianças e 
adolescentes foi de 80,4 mil 
em 2015, 76,1 mil em 2016, 
84 mil em 2017 e 76,2 mil em 
2018.

O ouvidor nacional de Di-
reitos Humanos, Fernando 
César Ferreira, apontou pro-
blemas no sistema do Dis-
que 100 nos últimos anos, 
como a demora no atendi-
mento. Ele, no entanto, evi-
tou estabelecer uma relação 

entre o problema e a evolu-
ção dos dados: “Não pode-
mos precisar se isso [a que-
da das denúncias] foi em 
função da ineficiência do 
atendimento. Mas, por outro 
lado, a gente percebe que a 
redução das denúncias no 
Disque 100 acompanha a 
mesma tendência de redu-
ção de criminalidade.”

No recorte geográfico, os 
estados com maiores índi-
ces de reclamações de vio-

lações envolvendo crianças 
e adolescentes em 2018 fo-
ram Distrito Federal, Santa 
Catarina, Mato Grosso do 
Sul, Rio de Janeiro e Ama-
zonas. Os com menos re-
gistros deste tipo no ano 
passado foram Roraima, 
Amapá, Sergipe, Pará e To-
cantins.

VIOLÊNCIA SEXUAL
Dentre as denúncias rece-

bidas em 2018, mais de 17 
mil foram de violência se-

à  DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Número de denúncias de violação cai em 2018
xual envolvendo crianças e 
adolescentes. Destas, 13,4 
mil foram de abuso sexual e 
3,6 mil de exploração sexual. 
O abuso abrange violações 
de cunho sexual com meni-
nos e meninas. Já o termo 
exploração é usado quando 
essa prática envolve algum 
ganho financeiro por parte 
do autor.

No recorte por gênero de 
denúncias de abuso sexual, 
em 73,4% dos casos a vítima 
era menina e em 18,6%, me-
nino. Já nas ligações comu-
nicando exploração sexual, 
a proporção foi de 75% de ví-
timas do gênero feminino e 
12% do gênero masculino.

A ministra do MMFDH, 
Damares Alves, chamou a 
atenção para o perfil dos 
autores das agressões: 
mais de 70% são parentes, 
como pais, mães e padras-
tos; evidenciando a ocor-
rência de parte importante 
desses episódios dentro de 
casa. “Campanha de com-
bate à exploração sexual 
a gente tava focado muito 
nas ruas, nas estradas, se-
rá que não vamos ter que fo-
car dentro do lar, conversar 
com as crianças diretamen-

te?”, questionou a titular da 
pasta.

DISQUE 100
Na reunião da Frente 

Parlamentar, a equipe do 
MMFDH relatou proble-
mas com o Disque 100, co-
mo a demora de até 50 mi-
nutos para uma ligação ser 
atendida e o fato de 40% das 
chamadas não serem sequer 
respondidas. O ouvidor na-
cional de Direitos Huma-
nos, Fernando César Ferrei-
ra, anunciou a criação de um 
Sistema Integrado Nacional 
de Direitos Humanos que vai 
reunir os canais existentes 
(como o Disque 100 e o Dis-
que 180, voltado a denún-
cias de violações de direi-
tos das mulheres).

Segundo o ouvidor, o novo 
sistema terá diferentes for-
mas de envio de denúncia 
para além do contato tele-
fônico, como por meio de re-
des sociais, de aplicativos 
ou de sites. Além disso, o 
projeto prevê uma platafor-
ma com as informações so-
bre as denúncias. “Os dados 
estarão disponíveis e aber-
tos ao cidadão de forma cla-
ra e precisa”, afirmou Ferr-
reira.
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Uma mulher de 36 anos 
foi presa nesta quarta-feira 
(15) por tráfico de drogas ao 
ser flagrada com cerca de 3,3 
mil porções de cocaína em 
São José do Rio Preto (SP). A 
prisão foi feita pela Guarda 
Municipal.

De acordo com a Guarda, 
durante patrulhamento pe-
lo bairro Jardim Nazareth, a 
mulher, dentro de um carro, se 
mostrou nervosa com a pre-
sença da GCM e saiu na con-
tramão de uma rua. A Guarda 

fez o acompanhamento e con-
seguiu parar a suspeita dois 
quilômetros depois, no bair-
ro Jardim do Bosque.

A Guarda encontrou cerca 
de 700 porções de cocaína 
prontas para a venda dentro 
do carro da mulher. Ela con-
fessou que iria entregar pa-
ra um desconhecido e que 
na casa dela, no bairro Jar-
dim Conceição, havia mais 
entorpecentes.

Os guardas foram até a ca-
sa dela e encontraram o res-
tante da droga, além de 1,3 
quilo de pasta base de coca-

ína e apetrechos para prepa-
rar a droga.

Ela confessou para a GCM 
que entregava a droga para 
o desconhecido pelo menos 
duas vezes por semana e ga-
nhava R$ 300 por entrega.

Segundo a Guarda Muni-
cipal, cada porção é vendida 
pelo tráfico em média R$ 20, o 
que daria mais de R$ 66 mil. 
O quilo da pasta base de co-
caína seria de R$ 55 mil. Ela e 
a droga foram apresentadas 
na Central de Flagrantes e a 
mulher responderá por tráfi-
co de drogas.

A Polícia Militar de-
sencadeou, nesta 
quarta-feira , 15, 
às 5h, a 11ª edi-

ção da Operação São Paulo 
Mais Seguro, em todo o Esta-
do, com a finalidade de garan-
tir a continuidade da redução 

dos indicadores criminais, au-
mentando a presença osten-
siva para melhorar a percep-
ção de segurança das pessoas 
e combater o crime.

A ação teve a mobilização 
de 19.220 policiais militares, 
com o emprego de 8.160 via-
turas policiais e nove helicóp-
teros, distribuídos em 2.033 

pontos.
As equipes da PM ficaram 

em locais estratégicos, apon-
tados pelo serviço de inteligên-
cia da PM, para sufocar possí-
veis ações de criminosos. Em 
caso de emergência, acione o 
policial militar mais próximo 
ou ligue no telefone de emer-
gência 190.

Os casos positivos 
de dengue em 
Valentim Gen-
til e região têm 

preocupado as autorida-
des da saúde. Para comba-
ter a proliferação do mosqui-
to, a prefeitura de Valentim 
Gentil, por meio da Secre-
taria Municipal de Saúde 
tem intensificado ações de 
combate ao Aedes Aegypt 
transmissor da dengue, chi-
kungunya, zika vírus e febre 
amarela.

Nos dias 26 e 30 abril, o 
município recebeu a visita de 
agentes da SUCEN – Supe-
rintendência de Controle de 
Endemias que realizaram ne-
bulização em 90 quarteirões 
onde os números de casos de 
dengue estão maiores.

De acordo com o chefe do 
setor de controle de ende-
mias, Aparecido Casqueti, 
para que a nebulização fosse 
realizada, a prefeitura de Va-
lentim Gentil realizou o blo-
queio de criadouros. “A ne-
bulização tem o objetivo de 
controlar apenas o mosquito 

adulto. Por is-
so, nós inten-
sificamos as 
visitas. O con-
trole de cria-
douros deve 
ser mantido 
com visitas as 
residências”, disse ele.

 O inseticida é disponibili-
zado pelo estado. “Quando 
se tem um caso positivo, a 
nebulização é feita em torno 
de nove quarteirões. Os bair-
ros com maior incidência são 
o centro e a COAB”, ressal-
tou Aparecido.
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Prefeitura intensifica ações
de combate à dengue
Nos dias 26 e 30 abril, o município recebeu a visita de agentes da SUCEN

Agentes da Sucen fizeram nebulização em 90 quarteirões em Valentim Gentil
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 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

à  MOBILIZAÇÃO

Operação São Paulo 
Mais Seguro conta com 
19.220 policiais militares
Equipes da PM foram distribuídas em mais de 2 mil pontos
em todo o Estado, na décima primeira edição da iniciativa
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Mulher é presa com mais de 
3,3 mil porções de cocaína

Porções de cocaína apreendidas pela GCM

Ela confessou para a GCM que entregava a droga para o desconhecido 
pelo menos duas vezes por semana e ganhava R$ 300 por entrega
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Na noite do próximo sába-
do, dia 18, às 20h, o Te-
atro Municipal Merciol 
Viscardi, em Fernandó-

polis, recebe o espetáculo Palhaça 
Sola, que conta com a direção de 
Adriana Scannavez. Também no sá-
bado, no Teatro Municipal, mas no 
período da manhã, terá a realização 
da oficina “Dramaturgia de Palha-
ça”, das 9h às 12h.

O espetáculo Palhaça Sola, que 
vai circular por 16 municípios do 
Estado, incluindo Fernandópo-
lis, em parceria com a Mirabolan-
te Companhia, é apresentada por 
Atuacia, de Ribeirão Preto, por 
meio do Programa de Ação Cultu-
ral “Concurso de Apoio a Projetos 
de Circulação de Espetáculo de Te-
atro No estado de São Paulo”.

Palhaça Sola é o monólogo de 
uma palhaça que se depara com 
a solidão após um rompimento 
amoroso. Através de um rotei-
ro original e divertido, a monta-
gem evidencia o auto-abandono 
na busca desmedida pelo outro, 
e faz um convite ao amor próprio 
ao diluir no jogo “clownesco” re-
flexões contemporâneas sobre o 
universo feminino.

Com duração de 50 minutos, o es-
petáculo Palhaça Sola oferece sin-
gela comunhão com o público juve-
nil e adulto, um trabalho que visa 
difundir a excêntrica figura do pa-
lhaço e contribuir com a formação 
de público nas artes cênicas-cir-
censes.
 SERVIÇO:
l ESPETÁCULO 
 PALHAÇA SOLA
- Data: sábado, dia 18, às 20h

- Local: Centro Cul-
tural de Fernandó-
polis

- Endereço: Rua Ma-
noel Marques Ro-
sa, 420

- Ingressos: Entrada 
gratuita

l OFICINA FORMATIVA 
- Data: sábado, dia 18, das 9h às 

12h
- Local: Sala Multiuso Centro Cul-

tural
- Inscrições: Centro Cultural de Fer-

nandópolis - VAGAS LIMITADAS
l MAIORES INFORMAÇÕES:
 @ATUACIA
- Realização: Governo do Estado 

de São Paulo | Secretaria de Cul-
tura e Economia Criativa

- Produção: Atuacia
- Produção: (16) 99182-7972 - An-

dré Magalhães   

O CRAS ‘Recanto dos Oitis’ re-
alizou nesta terça-feira, 14, no Sa-
lão Paroquial do distrito de Brasitâ-
nia, uma manhã de atividades para 
os usuários dos Grupos do Servi-
ço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos (SCFV) e do Serviço 
de Proteção e Atendimento Integral 
à Família (PAIF).

O encontro iniciou com a apresen-
tação da peça teatral “A Rica e a Po-
bre”, que fez o público dar muitas 

gargalhadas com as atuações das 
personagens vivida pelas orienta-
doras sociais Rosana Lima e Pau-
la Castro.

Posteriormente, os usuários par-
ticiparam de uma atividade recre-
ativa por meio do grupo “Alma com 
Dança”. Para finalizar, foi servido 
um café da manhã, proporcionan-
do um momento de comunhão en-
tre os presentes.

* Com informações da 
Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Cidadania

à  CULTURA 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Teatro Municipal recebe o espetáculo Palhaça Sola 
Monólogo de uma palhaça que se depara com a solidão após um rompimento amoroso

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

CRAS ‘Recanto dos 
Oitis’ realiza atividades 
com famílias 

Usuários participaram de uma atividade recreativa por meio do grupo

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis



à  KARATÊ
Foto: João Leonel 

A8 |  Esporte  | QUINTA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 2019  

Está quase tudo pronto 
para o Campeonato Paulista 
de Karatê, que será realiza-
do em Fernandópolis no dia 
18 de maio, no ginásio de es-
portes “Dr. Querton Ribamar 
Prado de Souza – Beira Rio”, 
às 8h30. A competição é or-
ganizada pela FKP (Federa-
ção de Karatê Paulista) e Pre-

feitura de Fernandópolis, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer.

O campeonato deve ter 
a presença de cerca de 40 
atletas de Fernandópolis e 
outros 400 visitantes. Entre 
os representantes do mu-
nicípio participarão alguns 
que fazem parte do projeto 
“Bom de Escola, Bom de Es-
portes”. 

Ocupando a terceira colo-
cação do Grupo 1, com tre-
ze pontos, o Andradina volta 
a campo diante do vice-líder 
Tupã, sexta-feira, às 20h30, 
no estádio Alonsão, em Tu-
pã, pela oitava rodada do 
Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão. Para o con-
fronto, o Foguete da Noroeste 
tem desfalques importantes.

São duas baixas no meio 
de campo. Jonathan foi ex-

pulso na vitória sobre o Amé-
rica, enquanto Caíque está 
com caxumba e ficará fo-
ra dos gramados por até 10 
dias. Um dos candidatos a 
assumir um lugar na equipe 
é César Augusto, 20, que es-
tava no Central-PE e estreou 
no final de semana.

O Andradina deve ter: 
Celso; Negueba, Marcos 
Paulo, Gabriel Bahia e Viti-
nho; Vinícius, Nenén, César 
Augusto e Keylo; Icássio e 
Evandro.

FORMATO
DE DISPUTA

Na primeira fase, os times 
estão divididos em seis gru-
pos, sendo cinco com sete 
equipes e um com seis. Os 
quatro primeiros de cada 
chave avançam. Na sequ-
ência, serão seis grupos de 
quatro. Garantem vaga à ter-
ceira fase: os dois primeiros 
de cada chave mais os qua-
tro melhores terceiros. A eta-
pa seguinte, então, terá qua-
tro grupos de quatro.

Município sedia Campeonato Paulista

à  PAULISTA

Andradina tem desfalques
para encarar o Tupã,
vice-líder do Grupo 1
Confronto será na cidade de Tupã

Jogadores do Andradina durante treinamento visando o confronto contra o Tupã

Depois, mata-mata, sem-
pre em ida e volta - o time 
de melhor campanha terá a 
vantagem de jogar por dois 

resultados iguais. Às quar-
tas de final terão o cam-
peão e vice de cada chave 
da fase anterior. A finalís-

sima com os times garanti-
dos no próximo Paulista A3 
deve ser disputada em 3 de 
novembro.

Competição será no próximo sábado, dia 18, no Beira Rio

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Os melhores classificados 
garantem vaga no Campe-
onato Brasileiro, que acon-
tecerá no mês de setembro. 
No ano passado, Fernandó-
polis se destacou no Brasi-
leiro, conquistando quatro 
medalhas de ouro, três de 

prata e uma de bronze. Para 
este ano, seis atletas já es-
tão classificados para o Bra-
sileiro, depois de conquista-
rem bons resultados na Copa 
São Paulo.

O sensei Adauto Guar-
nieri espera casa cheia pa-

ra assistir à competição. 
“Teremos os atletas de Fer-
nandópolis competindo em 
um grande evento em casa 
e gostaríamos que a popu-
lação prestigiasse este mo-
mento tão importante para 
nós”, disse.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Campeonato deve ter a presença de cerca de 40 atletas de Fernandópolis e outros 400 visitantes



Sudoku

humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quinta-feira, 18h00

Jamil se irrita com a proximidade entre 
Laila e Bruno. No centro de refugiados, 
todos acolhem Martin. Miguel comen-
ta com Rania que pensa em procurar Ca-
mila. Jamil pede desculpas a Laila, que 
afirma ao marido que nada irá separar os 
dois. Paul garante a Dalila que conseguirá 
manipular Camila. Sara e Zuleika se inco-
modam com o sucesso que Latifa faz en-
tre os homens. Bóris repreende Sara por 
ir à festa de Ali e Latifa. Cibele consegue 
se aproximar de Martin. Marie canta pa-
ra Martin, e o menino abraça a mãe. Jean 
sofre com a distância de Marie. Caetano 
conversa com Benjamin sobre a depres-
são de Aline. Miguel convida Camila pa-
ra almoçar, e Paul observa o comerciante. 

VERÃO 90 
Quinta-feira, 19h15

Candé recebe voz de prisão ao tentar 
fugir. Larissa implora para que Die-
go atue como advogado de Candé. 
Marta entra em pânico com a deci-
são de Lidiane de organizar o guar-
da-roupa de Mercedes. Candé  não 
aceita que Diego o defenda. Janaí-
na e Herculano discutem por causa 
de Jerônimo. Jerônimo procura Ca-
traca para sondar informações so-
bre os negócios de Janaína. Danda-
ra não gosta de saber que Quinzinho 
passou a noite fora de casa. Jerôni-
mo comunica a Mercedes que acei-
ta as condições da proposta para a 
sociedade e que já sabe como sepa-
rar Janaína de Herculano.

A TERRA PROMETIDA
Quinta-feira, 20h50

Calebe e Josué lutam confiantes. 
Adonizedeque olha para Aruna e diz 
que não desistirá por nada. Ele e os 
outros reis se aproximam de Josué 
trazendo Aruna amarrada. O sobe-
rano de Jerusalém coloca a espada 
no pescoço dela.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Quinta-feira, 21h00

Até o fechamento desta edição, o capí-
tulo não havia sido divulgado.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

No hospital, Jeff diz à Kessya e Gleyce 
que eles precisam ser fortes. Poliana, 
aos prantos, dá a notícia para Luísa. 
Arlete tenta ajudar Gleyce. Ruth pede 
para que Bento durma em sua casa, 
diante de toda a situação. Passam-se 
dois dias. Jeff comenta com Gleyce 
sobre o recado que Ciro lhe deu an-
tes de falecer. No hospital, Lindomar 
mexe um dedo. Sérgio, com trabalho 
acumulado, acaba dormindo na sa-
la e as crianças pensam que os pais 
brigaram.

MALHAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Filipe permite que Rita pegue Nina em 
seu colo. Nanda comemora o sucesso 
de sua apresentação com Camelo. Ra-
íssa sugere que Camelo fale com Nei-
de sobre a roda de rap, e Nanda sente 
ciúmes. Thiago insinua que Filipe es-
tá interessado em Rita. Madureira fala 
sobre morar com Carla. Marco e Carla 
implicam um com o outro. Beto afirma 
que Filipe gosta de Rita. Martinha ga-
rante a Meg que fará com que Filipe 
brigue com sua família. Cléber recla-
ma por não conhecer o pai de Anjinha. 
Regina surpreende Guga conversan-
do com Serginho. Lara se irrita quan-
do Lígia conta sobre o pedido de Fili-
pe para se aproximar de Rita. 
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social

celebridades

Andressa Suita 
deu uma entre-
vista para o canal 
Vendi meu Sofá, 

da Rede Snack, e falou so-
bre o casamento com Gust-
tavo Lima. Em conversa com 
Gabriela Pugliesi, a modelo 
contou como conheceu o ser-
tanejo, por quem foi homena-
geada no Dia das Mães. “Eu 
estava solteira, sabia quem 
ele era, mas ele não fazia 
meu estilo. Ficamos amigos 
e eu comecei a apresentar 
as mulheres pra ele. Ai gen-
te que arrependimento! (ri-
sos). Depois a gente come-
çou a se conhecer melhor e 
eu me apaixonei”, declarou 
a influencer.

MODELO DESTACA 
IMPORTÂNCIA 
DE FILHOS EM 
CASAMENTO

Com uma agenda de sho-
ws cheia e querido também 
pelo público infantil, Gust-
tavo tem horários diferentes 
e isso impacta no dia a dia 
do casal. “Nossa rotina é um 
pouco complicada, porque 
o Gusttavo tem shows de 
quinta a domingo, até o ano 
que vem ele não tem mais fi-

nal de semana. O nosso final 
de semana em família aca-
ba sendo de segunda, terça 
e quarta. O meu filho mais 
velho, Gabriel, é muito de-
pendente do pai, sente mui-
ta falta por ser mais velho e 
já entender, então antes, de-
pois do show, ele voltava pra 
casa, mas a logística é mui-
to complicada, é cansativo e 
o custo aumenta muito”, co-
mentou a modelo, que cos-
tuma acompanhar o marido 

nas apresentações. Segun-
do Andressa, a relação dos 
dois mudou com a chegada 
dos filhos. Para a influencer, 
ambos estão mais maduros 
e não brigam mais por pe-
quenas coisas: “Tem muita 
gente que diz que os filhos 
atrapalham 70 % dos casa-
mentos, mas no nosso ca-
so eu acho que não, nos fez 
mais firmes. A gente cons-
truiu a nossa família, agora 
precisamos cuidar disso”.

Andressa Suita destaca importância de 
filhos em casamento: “nos fez mais firmes”

Grávida, Tatá Werneck entrega 
dificuldade ao gravar programa. 
“ainda passando muito mal”

rença. Por mais pessoas como 
você.” A convidada do progra-
ma, Larissa Manoela, elogiou a 
comediante pela atitude. “Vo-
cê é tão sensacional! Que pra-
zer estar nessa nova tempora-
da do seu genial programa. De 
segunda a sexta pode contar 
comigo que a titia Lari toma 
conta!”, brincou.

Tatá passou mal antes de gravar 
o programa na segunda-feira 

Influencer conta que eles estão mais maduros com a chegada dos filhos

Grávida,Tatá Werneck tem 
mostrado em seu Instagram 
os altos e baixos de uma ges-
tação, e desta vez não foi di-
ferente. Na tarde desta ter-
ça-feira, 14, a apresentadora 
compartilhou uma foto ao la-
do de Larissa Manoela sobre 
a gravação que fizeram na se-
gunda-feira, 13, e disse que 
ela será responsável pela es-
colha do nome da filha. Mas, o 
que chamou atenção foi o re-
lato dela sobre seus enjoos. 
“Não vou esquecer o seu cari-
nho quando, antes de entrar e 
ainda passando muito mal, fi-
quei vomitando numa lixeira e 
ela me dando apoio. Está sen-
do bem difícil pra mim”, contou 
a comediante. Ela ainda decla-
rou seu apoio total às milhões 
de mulheres que passam mal 
e escondem com medo de per-
derem seus empregos. “Deve 
ser mais difícil para as milhares 
de mulheres grávidas que pas-

sam mal e não tem apoio e tem 
vergonha de dizer com medo 
de perderem seus empregos. 
Penso em vocês o tempo todo! 
Por vocês, mulheres, prometo 
que não vou fazer parecer fácil 
o que não é”, prometeu.

Também grávida de uma me-
nina, Fernanda Lima também 
declarou apoio a essas mulhe-
res. “Também penso nelas 
o tempo todo. Força aí, Tatá. 
Pena que não poderei gravar 
contigo.” Em resposta, Tatá 
brincou. “Também não estou 
conseguindo gravar comigo.” 
A apresentadora Astrid Fonte-
nelle deu apoio à artista. “For-
ça ai! E leve sempre seu balde 
‘Chanel’!”, fazendo referên-
cia ao balde levado pela atriz 
em um prêmio. A modelo Ana 
Paula Minerato mostrou ad-
miração por Tatá. “Nossa, Ta-
tá! Impressionante seu cora-
ção e sua sensibilidade com 
o mundo. Você faz muita dife-

Ana Tarlão comemora a chegada 
de mais um aniversário. Parabéns!

Fernando Zocal recebe 
inúmeros cumprimentos 

pelo seu niver.
Jean Lipter recebe o carinho

especial de amigos e familiares.

Parabéns e muitas 
felicidades para 

Leonardo Pontes.

Paula Rodrigues está em clima
de festa pelo seu aniversário.  

Destaque para Rafael Henrique
que completa idade nova hoje.

Apoio:


