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

E

stão abertas as inscrições
para os cursos de pedagogia, matemática e letras da
Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP). Após
reformulação da instituição está sendo realizado o maior vestibular em extensão geográfica do país com 183 po-
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editorial

Fortalece o
corpo e a alma

O

s bens e serviços
oferecidos pela natureza são
essenciais para
a vida e para a saúde das
pessoas. A qualidade do
ambiente em que vivemos
– ou seja, o ar que respiramos, a água que bebemos,
a comida que comemos, a
regulação do clima e muitas outras características do
ambiente natural – desempenham um papel fundamental no nosso bem-estar.
A ausência do contato com
a natureza debilita o bem-estar das pessoas, provocando
uma ruptura desse vínculo
e podendo resultar em inúmeros problemas. Segundo
a OMS (Organização Mundial
da Saúde), 25% das doenças
mundiais são atribuídas aos
fatores ambientais (ambiente
degradado), na qual a poluição do ar é responsável por
aproximadamente 3,3 milhões de mortes/ano em todo o mundo. Sem contar que,
ainda, 1,1 bilhão de pessoas
vive sem acesso à água limpa. Além disso, recentes pesquisas realizadas na Austrália destacam que a ausência
do contato com a natureza resulta em grande incidência
de sobrepeso ou obesidade,
transtorno mental, aumento
de diabetes, entre outras consequências.
Pesquisas relatam diferenças significativas entre
as populações clinicamente
deprimidas que realizaram

programas de
recuperação em
ambientes fechados e aqueles que usaram espaços abertos, considerados
verdes. Os pacientes que participaram de programas de
recuperação ao ar livre relataram aumento da autoestima e condições emocionais
mais estáveis em comparação com os outros.
Em 2014, durante a Convenção-quadro das Nações
Unidas sobre Diversidade
Biológica (CDB), a OMS reconheceu que a biodiversidade e a saúde humana estão fortemente interligadas.
Portanto, conectar as prioridades globais da biodiversidade e da saúde não é
apenas prudente, mas uma
forma de assegurar no longo prazo a resiliência da sociedade e o bem-estar das
gerações futuras.
Essas e outras evidências
confirmam que os seres humanos são totalmente dependentes da natureza, não
só pelas suas necessidades
materiais, mas também por
suas necessidades psicológicas, emocionais e espirituais.
Para finalizar, vale destacar a beleza natural do Brasil, em especial dos parques
nacionais, estaduais e municipais, e recomendar uma visita a essas áreas como verdadeiro remédio.

EDUCAÇÃO

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
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stão abertas as inscrições para os cursos de pedagogia,
matemática e letras da Universidade Virtual
do Estado de São Paulo (UNIVESP). Após reformulação da
instituição está sendo realizado o maior vestibular em
extensão geográfica do país com 183 polos em 155 municípios contemplando 5.120
vagas de graduação.
“Aumentamos em mais de
30% a oferta dos cursos em
municípios. No Noroeste Paulista teremos 8 polos e todas
as regiões do Estado serão
atendidas”, declarou o líder
do governo João Doria, Carlão Pignatari.
A revisão educacional da
UNIVESP permitiu ainda
que um novo método de ensino fosse incrementado. O
processo educacional de São
Paulo tem sido atualizado para melhorar a eficácia de ensino e o desenvolvimento de
aprendizagem do aluno. “Estamos realizando as mudanças necessárias e já em 2020
os cursos estarão disponibili-

Utilize o QR Code
para ter acesso a
outras matérias
relacionadas

zados em 330 polos”, comentou Carlão.
Outros polos não foram disponibilizados para matrículas devido à falta de fiscalização da gestão anterior e
ainda algumas que apresentaram falta de estrutura – todos os ajustes serão realizados e a expectativa é que no
próximo ano a UNIVESP bata novos recordes de expansão do ensino universitário no
Estado. Até o momento mais
de 10 mil inscrições já foram
realizadas.

NOROESTE
PAULISTA
O Noroeste Paulista terá polos de graduação da UNIVESP
nos municípios de Votuporanga, Urupês, Ouroeste, Novo
Horizonte, Nova Granada, Ibirá, Catanduva e Bady Bassitt.
INSCRIÇÕES
As inscrições já começaram e podem ser feitas exclusivamente pelo site vestibular.univesp.br até o dia
21 de junho. Não existe limite de idade para inscrição e
o valor é de R$ 49,00.

Há isenções para pessoas inscritas no Cadastro
Único do Governo Federal
(CadÚNico) e 50% de desconto para aqueles que estão concluindo estudos do
ensino médio, Educação
de Jovens e Adultos (EJA),
em curso pré-vestibular ou
nível de graduação e ainda
para aqueles com remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou desempregados. A prova do processo
seletivo será presencial em
14 de julho.

imagem do dia
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Estudantes protestaram contra cortes na Educação no Largo do Rosário, em Campinas.
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NA CÂMARA MUNICIPAL

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

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

à

DOIS OFÍCIOS

Vereador viaja a Brasília
em busca de recursos
 BrenDA CARDOSO

brenda@oextra.net

Vereador Reginaldo Marcomini (ao centro) durante viagem a Brasília

à

Na última terça-feira, 14, o
vereador Reginaldo Marcomini (PRB), de Macedônia,
esteve em Brasília em busca
de recursos para a cidade.
Na oportunidade, protocolou dois ofícios, reivindicando um Parque Industrial
e um ônibus para a população se locomover com mais
segurança.
O vereador foi recepcionado pelo deputado federal e
vice-presidente da Câmara
dos Deputados, Marcos Pereira (PRB), e pelo deputado federal Luiz Carlos Motta (PR) que se reuniram para

ouvir as reivindicações do
vereador que está buscando melhorias para o município.
“Tenho certeza que se
esses pedidos forem aceitos, vai beneficiar bastante a população de nossa cidade, o ônibus irá dar mais
conforto ao povo que precisa do transporte público e
também a questão do Distrito Industrial que depois
de implantado, tenho certeza que as empresas vindo para o nosso município
nós vamos diminuir bastante o déficit de desemprego
na nossa cidade”, destaca
Reginaldo.

s vereadores entregaram na terça-feira, 07, o prêmio Itamar Telles
de Comunicação ao membro da equipe do jornal O Extra.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 vereadora Neide Garcia e tem o objetivo de valorizar os profissionais de imprensa.
Depois da homenagem, o
presidente Ademir de Almeida abriu oficialmente a sessão ordinária para a votação dos seguintes Projetos:
Substitutivo ao Projeto de Lei
Complementar nº 19/2018,
de autoria do Prefeito Municipal, altera dispositivo da
Lei Complementar nº 18, de
28 dezembro de 1999, visando à adequação da jornada
docente dos professoresda

Rede Municipal de Ensino;
Projeto de Lei
nº 97/2018, de
autoria do Veo QR Code
reador Mileno Utilize
para ter acesso a
Castro Tonis- outras matérias
si, acrescen- relacionadas
ta dispositivos à Lei Municipal nº 3.318, de 27/03/2008,
que dispõe sobre o controle
de zoonoses e de vetores no
âmbito do município de Fernandópolis; Projeto de Lei nº
39/2019, de autoria do Prefeito Municipal, dispõe sobre desapropriação de imóvel necessário à execução
das obras e serviços de prolongamento da Avenida Luiz
Brambatti; Projeto de Lei nº
62/2019, de autoria do vereador João Pedro da Silva Siqueira, altera dispositivos da
Lei Municipal nº 4.612, de 28
de abril de 2017.
* Com informações da
Assessoria de Imprensa da
Câmara Municipal

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
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‘Prévia’ do PIB do Banco
Central indica que economia
brasileira recuou 0,68%
Resultado oficial do PIB será divulgado pelo IBGE em 30 de maio
e, se retração for confirmada, será a primeira em dois anos
 Da Redação

contato@oextra.net

A economia brasileira registrou retração de 0,68% no
primeiro trimestre de 2019,
indica o Índice de Atividade
Econômica (IBC-Br), uma espécie de “prévia” do Produto
Interno Bruto (PIB), divulgado pelo Banco Central nesta
quarta-feira (15).
O recuo de 0,68% entre janeiro e março deste ano foi
verificado na comparação
com o quarto trimestre de
2018. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma
“compensação” para comparar períodos diferentes de
um ano.
Quando a comparação é feita com o resultado do primeiro 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 calculado pelo Instituto Brasileiro 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 primeira desde o quarto trimestre
de 2016, quando a economia
brasileira registrou um tombo de 0,6%.
IBC-BR X PIB
O cálculo do IBC-Br é um

pouco diferente do usado no
PIB. O indicador do BC incorpora 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 pelo BC para definir a taxa básica de juros (Selic) do país.
O crescimento ou desaceleração da economia influenciam na inflação, que o Banco 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

Monetária (Copom), que “indicadores disponíveis sugerem probabilidade relevante
de que o PIB tenha recuado
ligeiramente no primeiro trimestre do ano”.
Também nesta terça-feira,
em audiência pública na Comissão Mista de Orçamento, o ministro da Economia,
Paulo Guedes, afirmou que
a economia do país está no
“fundo do poço” e, na avaliação do ministro, está “nas
mãos” do Congresso tirar o

Brasil dessa situação, com a
aprovação de reformas propostas 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 seguinte: estamos lá no fundo. Agora, 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 estimativas do mercado financeiro,
que prevê uma expansão de
1,45% para a economia neste ano, o ministro também indicou que vai revisar de 2,2%
para 1,5% a previsão oficial
do governo de alta do PIB
em 2019. Com um crescimento menor, a equipe econômica tem alertado que será necessário um novo bloqueio de
gastos no orçamento de 2019.
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PARCERIA

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

O

Prefeitura de Fernandópolis

Núcleo Espírita
“Dr. Adolfo Bezerra de Menezes”,
em parceria com
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA iniciou,
no último mês de abril, a execução 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 crianças e adolescentes, em especial sobre os assuntos a
eles relacionados. Para tanto, foi criado, após votação
entre os usuários o “Grêmio Infantil e Juvenil” com a
composição de quatro membros, que, sob a orientação
de um assistente social realizam intermediações das
reivindicações para melho-

à

rias, planejamento de passeios e demais atividades.
“Esta parceria com o CMDCA tem sido de grande importância para as crianças
e adolescentes que atendemos no Núcleo, por incentivar
a autonomia e ampliar os conhecimentos para aperfeiçoamento das próprias potencialidades. Sem contar o prazer
imenso que tem sido acompanhar o empenho e interesse do atual Grêmio Infantil e
Juvenil para proporcionar melhorias, pois isso é algo novo
no dia-dia dessa instituição”,
destacou a coordenadora da
entidade, Luana Rilko.
De acordo com Vanessa Gianini, presidente do
CMDCA, “para reconhecer
as crianças e adolescentes
como atores sociais, tanto
em suas vidas como na escala social é preciso que as
reconheçamos como pessoas

com direitos
e indivíduos
com critérios,
capacidades
e valores próo QR Code
prios, além Utilize
para ter acesso a
do seu pró- outras matérias
prio processo relacionadas
de crescimento e desenvolvimento pessoal e social.”
“Projetos como esse promovem o envolvimento, protagonismo e empoderamento
desses jovens em atividades
voltadas à prevenção de violências, participação democrática, conhecimento da
realidade local e à promoção da convivência familiar
e comunitária”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal de Assistência Social e
Cidadania, Gustavo Pinato.
* Fonte: Secretaria
Municipal de Assistência
Social e Cidadania

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

direitos de crianças e adolescentes

Número de denúncias de violação cai em 2018
 Da Redação

contato@oextra.net

As denúncias de violações
de direitos de crianças e
adolescentes recebidas pelo Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (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 período em 2017, para 4,7 mil até
abril de 2018.
Os dados foram apresentados pela equipe do Ministério em reunião da Frente
Parlamentar Contra o Abuso e a Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes realizada nesta terça-feira, 14, na Câmara dos
Deputados. As denúncias
foram recebidas pelo Disque 100, sistema de atendimento telefônico criado
pelo Ministério para receber reclamações de violações de direitos humanos
sobre diversos temas.
A evolução das denúncias nos últimos anos sinaliza uma oscilação do fenô-

Denúncias foram recebidas pelo Disque 100, sistema de atendimento telefônico criado pelo Ministério

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 Direitos Humanos, Fernando
César Ferreira, apontou problemas no sistema do Disque 100 nos últimos anos,
como a demora no atendimento. Ele, no entanto, evitou estabelecer uma relação

entre o problema e a evolução dos dados: “Não podemos precisar se isso [a queda 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 redução de criminalidade.”
No recorte geográfico, os
estados com maiores índices de reclamações de vio-

lações envolvendo crianças
e adolescentes em 2018 foram Distrito Federal, Santa
Catarina, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. Os com menos registros deste tipo no ano
passado foram Roraima,
Amapá, Sergipe, Pará e Tocantins.
VIOLÊNCIA SEXUAL
Dentre as denúncias recebidas em 2018, mais de 17
mil foram de violência se-

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 meninos 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%, menino. Já nas ligações comunicando exploração sexual,
a proporção foi de 75% de vítimas 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 padrastos; evidenciando a ocorrência de parte importante
desses episódios dentro de
casa. “Campanha de combate à exploração sexual
a gente tava focado muito
nas ruas, nas estradas, será que não vamos ter que focar 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 problemas com o Disque 100, como a demora de até 50 minutos para uma ligação ser
atendida e o fato de 40% das
chamadas não serem sequer
respondidas. O ouvidor nacional de Direitos Humanos, Fernando César Ferreira, anunciou a criação de um
Sistema Integrado Nacional
de Direitos Humanos que vai
reunir os canais existentes
(como o Disque 100 e o Disque 180, voltado a denúncias de violações de direitos das mulheres).
Segundo o ouvidor, o novo
sistema terá diferentes formas de envio de denúncia
para além do contato telefônico, como por meio de redes sociais, de aplicativos
ou de sites. Além disso, o
projeto prevê uma plataforma com as informações sobre as denúncias. “Os dados
estarão disponíveis e abertos ao cidadão de forma clara e precisa”, afirmou Ferrreira.
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MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP
RERATIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2019 PROC. N.º 011/2019. O
Setor de Licitações do Município de Mira Estrela-SP. OBJETO: Fornecimento de Material Odontológico. Onde se Lê Dia: 17/05/2019, às
09h00min, Leia-se: Dia 21/05/2019 á 09h00min. Ficando assim rerratificados demais itens mantendo-os. Mira Estrela, 15 de Maio de 2019.
Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal.
Uma publicação: Quinta-feira, dia 16 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.534.

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA
CNPJ: 45.116.290/0001-71
ENDEREÇO: Praça Cândido Brasil Estrela, 559 – Centro – CEP: 15.580-000

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Criado Lei Municipal nº 407 – 22/02/05

LISTA DE CANDIDATOS INSCRITOS
LISTA DE
INSCRITOS
–CONSELHO TUTELAR
– CANDIDATOS
CONSELHO
TUTELAR
EDITAL Nº 01/2019
EDITAL Nº 01/2019
1- 1-Adriana
Fátima
dos Santos
Adriana dede
Fátima
dos Santos
Ana Carolina Sales Noronha
2- 2Ana
Carolina
Sales
Noronha
3- Carla Bianca Nascimento de Souza
Cristiele
Maria dos
Santos Macedo de Souza
3- 4-Carla
Bianca
Nascimento
5-Efigênio José dos Santos
Elisangela Maria
Bertazi
4- 6-Cristiele
Maria
dos Santos Macedo
7- Elisete Fernandes Lemes
5-Efigênio
José
dos
Santos
8- Emerson Higor Nogueira
Vieira
Guilherme Pio de Deus
6- 9Elisangela
Maria
10- JeanLipter Gonçalves Bertazi
Domingos
Maria da
Neves Lima Vilela
7- 11Elisete
Fernandes
Lemes
12- Mariane Oliveira dos Santos
Patrícia dos
Reis Aparecida
Civitelli
Milani
8- 13Emerson
Higor
Nogueira
Vieira
14- Silas Romão dos Santos Santana
9- 15Guilherme
Pio
de
Deus
Silvio do Bonfim Cardoso
10- JeanLipter Gonçalves Domingos
Mira Estrela, 15 DE MAIO DE 2019.
11- Maria da Neves Lima
Vilela
12- Mariane Oliveira dos Santos
13- Patrícia dos Reis Aparecida Civitelli Milani
Selma Batista Nunes Castrequini
14- Silas Romão dos SantosPresidente
Santanado CMDCA
15- Silvio do Bonfim Cardoso
Mira Estrela, 15 DE MAIO DE 2019.
Selma Batista Nunes Castrequini
Presidente do CMDCA
Uma publicação: Quinta-feira, dia 16 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.534.

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 303 MIL
PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 35 MIL + TRANSF. DIV.
(17) 99722-0568 (PARTIC.)

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.
Tratar com Leonilda pelo celular: (17) 99609-7429
Acesse nosso site: www.oextra.net
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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
 Da Redação

A

contato@oextra.net

Agentes da Sucen fizeram nebulização em 90 quarteirões em Valentim Gentil
à

Polícia Militar desencadeou, nesta
quarta-feira , 15,
às 5h, a 11ª edição da Operação São Paulo
Mais Seguro, em todo o Estado, com a finalidade de garantir a continuidade da redução

dos indicadores criminais, aumentando a presença ostensiva para melhorar a percepção de segurança das pessoas
e combater o crime.
A ação teve a mobilização
de 19.220 policiais militares,
com o emprego de 8.160 viaturas policiais e nove helicópteros, distribuídos em 2.033

pontos.
As equipes da PM ficaram
em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos. Em
caso de emergência, acione o
policial militar mais próximo
ou ligue no telefone de emergência 190.

SAÚDE

Prefeitura intensifica ações
de combate à dengue
Nos dias 26 e 30 abril, o município recebeu a visita de agentes da SUCEN
 ASSESSORIA DE IMPRENSA

O

Prefeitura de Valentim Gentil

s casos positivos
de dengue em
Valentim Gentil e região têm
preocupado as autoridades da saúde. Para combater a proliferação do mosquito, a prefeitura de Valentim
Gentil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde
tem intensificado ações de
combate ao Aedes Aegypt
transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre
amarela.

Nos dias 26 e 30 abril, o
município recebeu a visita de
agentes da SUCEN – Superintendência de Controle de
Endemias que realizaram nebulização em 90 quarteirões
onde os números de casos de
dengue estão maiores.
De acordo com o chefe do
setor de controle de endemias, Aparecido Casqueti,
para que a nebulização fosse
realizada, a prefeitura de Valentim Gentil realizou o bloqueio de criadouros. “A nebulização tem o objetivo de
controlar apenas o mosquito

adulto. Por isso, nós intensificamos as
visitas. O controle de criao QR Code
douros deve Utilize
para ter acesso a
ser mantido outras matérias
com visitas as relacionadas
residências”, disse ele.
O inseticida é disponibilizado pelo estado. “Quando
se tem um caso positivo, a
nebulização é feita em torno
de nove quarteirões. Os bairros com maior incidência são
o centro e a COAB”, ressaltou Aparecido.

Porções de cocaína apreendidas pela GCM
à

R$ 300 POR ENTREGA

Mulher é presa com mais de
3,3 mil porções de cocaína
Ela confessou para a GCM que entregava a droga para o desconhecido
pelo menos duas vezes por semana e ganhava R$ 300 por entrega
 Da Redação

contato@oextra.net

Acesse nosso site:

www.oextra.net

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 pelo bairro Jardim Nazareth, a
mulher, dentro de um carro, se
mostrou nervosa com a presença da GCM e saiu na contramão de uma rua. A Guarda

fez o acompanhamento e conseguiu parar a suspeita dois
quilômetros depois, no bairro Jardim do Bosque.
A Guarda encontrou cerca
de 700 porções de cocaína
prontas para a venda dentro
do carro da mulher. Ela confessou que iria entregar para um desconhecido e que
na casa dela, no bairro Jardim Conceição, havia mais
entorpecentes.
Os guardas foram até a casa dela e encontraram o restante da droga, além de 1,3
quilo de pasta base de coca-

ína e apetrechos para preparar a droga.
Ela confessou para a GCM
que entregava a droga para
o desconhecido pelo menos
duas vezes por semana e ganhava R$ 300 por entrega.
Segundo a Guarda Municipal, cada porção é vendida
pelo tráfico em média R$ 20, o
que daria mais de R$ 66 mil.
O quilo da pasta base de cocaína seria de R$ 55 mil. Ela e
a droga foram apresentadas
na Central de Flagrantes e a
mulher responderá por tráfico de drogas.
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 016/2019 – Processo nº 039/2019
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização
do Pregão Presencial nº 016/2019, objeto do Processo nº 039/2019. Tipo:
menor preço unitário por item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CONCRETO
USINADO PARA DAR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE MERIDIANO. Entrega e abertura dos Envelopes: 29 de
maio de 2019 às 09:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através
do site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor de Licitações do Município de Meridiano, de segunda
a sexta-feira, das 08:00h às 11:30h e das 13:00h às 17:00h.
Meridiano/SP, 15 de maio de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 16 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.534.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 017/2019 – Processo nº 040/2019
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização
do Pregão Presencial nº 017/2019, objeto do Processo nº 040/2019. Tipo:
menor preço unitário por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
ZERO QUILÔMETRO PARA ATENDER O SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO. Entrega e abertura
dos Envelopes: 29 de maio de 2019 às 15:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores
informações serão fornecidos pelo Setor de Licitações do Município de
Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:30h e das 13:00h
às 17:00h.
Meridiano/SP, 15 de maio de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 16 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.534.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: MUNICIPIO. DE S. J. DAS DUAS
PONTES.
COLABORADOR :ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA D’OESTE-APAE.
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: Nº 02/2019
OBJETO: Termo de parceria por interesse publico com entidade civil,
para atendimento à pessoas portadoras de deficiência intelectual e múltipla, nas áreas de educação, saúde e assistencial, durante o exercício de
2019.PRAZO DA COLABORAÇÃO: 12 MESES-VALOR ANUAL:R$.
23.353,92-FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO.
S. J. das Duas Pontes, 10 de Maio de 2019.
JOSE CARLOS BARUCI
Prefeito Municipal.
Uma publicação: Quinta-feira, dia 16 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.534.
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CULTURA

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

N

 Da Redação

contato@oextra.net

a noite do próximo sábado, dia 18, às 20h, o Teatro Municipal Merciol
Viscardi, em Fernandópolis, recebe o espetáculo Palhaça
Sola, que conta com a direção de
Adriana Scannavez. Também no sábado, no Teatro Municipal, mas no
período da manhã, terá a realização
da oficina “Dramaturgia de Palhaça”, das 9h às 12h.
O espetáculo Palhaça Sola, que
vai circular por 16 municípios do
Estado, incluindo Fernandópolis, em parceria com a Mirabolante Companhia, é apresentada por
Atuacia, de Ribeirão Preto, por
meio do Programa de Ação Cultural “Concurso de Apoio a Projetos
de Circulação de Espetáculo de Teatro 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 roteiro original e divertido, a montagem evidencia o auto-abandono
na busca desmedida pelo outro,
e faz um convite ao amor próprio
ao diluir no jogo “clownesco” reflexões contemporâneas sobre o
universo feminino.
Com duração de 50 minutos, o espetáculo Palhaça Sola oferece singela comunhão com o público juvenil e adulto, um trabalho que visa
difundir a excêntrica figura do palhaço e contribuir com a formação
de público nas artes cênicas-circenses.
SERVIÇO:
l ESPETÁCULO
PALHAÇA SOLA
- Data: sábado, dia 18, às 20h

- Local: Centro Cultural de Fernandópolis
- Endereço: Rua Manoel Marques RoUtilize o QR Code
sa, 420
para ter acesso a
- Ingressos: Entrada outras matérias
relacionadas
gratuita
l OFICINA FORMATIVA
- Data: sábado, dia 18, das 9h às
12h
- Local: Sala Multiuso Centro Cultural
- Inscrições: Centro Cultural de Fernandópolis - VAGAS LIMITADAS
l MAIORES INFORMAÇÕES:
@ATUACIA
- Realização: Governo do Estado
de São Paulo | Secretaria de Cultura e Economia Criativa
- Produção: Atuacia
- Produção: (16) 99182-7972 - André Magalhães

CRAS ‘Recanto dos
Oitis’ realiza atividades
com famílias
 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Usuários participaram de uma atividade recreativa por meio do grupo

O CRAS ‘Recanto dos Oitis’ realizou nesta terça-feira, 14, no Salão Paroquial do distrito de Brasitânia, uma manhã de atividades para
os usuários dos Grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Serviço
de Proteção e Atendimento Integral
à Família (PAIF).
O encontro iniciou com a apresentação da peça teatral “A Rica e a Pobre”, que fez o público dar muitas

gargalhadas com as atuações das
personagens vivida pelas orientadoras sociais Rosana Lima e Paula Castro.
Posteriormente, os usuários participaram de uma atividade recreativa por meio do grupo “Alma com
Dança”. Para finalizar, foi servido
um café da manhã, proporcionando um momento de comunhão entre os presentes.
* Com informações da
Secretaria Municipal de
Assistência Social e Cidadania
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KARATÊ

Município sedia Campeonato Paulista
Competição será no próximo sábado, dia 18, no Beira Rio
 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Está quase tudo pronto
para o Campeonato Paulista
de Karatê, que será realizado em Fernandópolis no dia
18 de maio, no ginásio de esportes “Dr. Querton Ribamar
Prado de Souza – Beira Rio”,
às 8h30. A competição é organizada pela FKP (Federação de Karatê Paulista) e Pre-

à

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 município participarão alguns
que fazem parte do projeto
“Bom de Escola, Bom de Esportes”.

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

Os melhores classificados
garantem vaga no Campeonato Brasileiro, que acontecerá no mês de setembro.
No ano passado, Fernandópolis se destacou no Brasileiro, conquistando quatro
medalhas de ouro, três de

prata e uma de bronze. Para
este ano, seis atletas já estão classificados para o Brasileiro, depois de conquistarem bons resultados na Copa
São Paulo.
O sensei Adauto Guarnieri espera casa cheia pa-

ra assistir à competição.
“Teremos os atletas de Fernandópolis competindo em
um grande evento em casa
e gostaríamos que a população prestigiasse este momento tão importante para
nós”, disse.

PAULISTA

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

contato@oextra.net

Ocupando a terceira colocação do Grupo 1, com treze pontos, o Andradina volta
a campo diante do vice-líder
Tupã, sexta-feira, às 20h30,
no estádio Alonsão, em Tupã, pela oitava rodada do
Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Para o confronto, o Foguete da Noroeste
tem desfalques importantes.
São duas baixas no meio
de campo. Jonathan foi ex-

pulso na vitória sobre o América, enquanto Caíque está
com caxumba e ficará fora dos gramados por até 10
dias. Um dos candidatos a
assumir um lugar na equipe
é César Augusto, 20, que estava no Central-PE e estreou
no final de semana.
O Andradina deve ter:
Celso; Negueba, Marcos
Paulo, Gabriel Bahia e Vitinho; Vinícius, Nenén, César
Augusto e Keylo; Icássio e
Evandro.

FORMATO
DE DISPUTA
Na primeira fase, os times
estão divididos em seis grupos, sendo cinco com sete
equipes e um com seis. Os
quatro primeiros de cada
chave avançam. Na sequência, serão seis grupos de
quatro. Garantem vaga à terceira fase: os dois primeiros
de cada chave mais os quatro melhores terceiros. A etapa seguinte, então, terá quatro grupos de quatro.

Jogadores do Andradina durante treinamento visando o confronto contra o Tupã

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

resultados iguais. Às quartas de final terão o campeão e vice de cada chave
da fase anterior. A finalís-

sima com os times garantidos no próximo Paulista A3
deve ser disputada em 3 de
novembro.
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Resumo de Novelas
malhação
Quinta-feira, 17h30
Filipe permite que Rita pegue Nina em
seu colo. Nanda comemora o sucesso
de sua apresentação com Camelo. Raíssa sugere que Camelo fale com Neide sobre a roda de rap, e Nanda sente
ciúmes. Thiago insinua que Filipe está 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 garante a Meg que fará com que Filipe
brigue com sua família. Cléber reclama por não conhecer o pai de Anjinha.
Regina surpreende Guga conversando com Serginho. Lara se irrita quando Lígia conta sobre o pedido de Filipe para se aproximar de Rita.
AS AVENTURAS DE POLIANA
Quinta-feira, 20h30

Sudoku

|

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 antes de falecer. No hospital, Lindomar
mexe um dedo. Sérgio, com trabalho
acumulado, acaba dormindo na sala e as crianças pensam que os pais
brigaram.

ORFÃOS DA TERRA
Quinta-feira, 18h00
Jamil se irrita com a proximidade entre
Laila e Bruno. No centro de refugiados,
todos acolhem Martin. Miguel comenta com Rania que pensa em procurar Camila. 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 incomodam com o sucesso que Latifa faz entre os homens. Bóris repreende Sara por
ir à festa de Ali e Latifa. Cibele consegue
se aproximar de Martin. Marie canta para Martin, e o menino abraça a mãe. Jean
sofre com a distância de Marie. Caetano
conversa com Benjamin sobre a depressão de Aline. Miguel convida Camila para almoçar, e Paul observa o comerciante.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Quinta-feira, 21h00
Até o fechamento desta edição, o capítulo não havia sido divulgado.
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VERÃO 90
Quinta-feira, 19h15
Candé recebe voz de prisão ao tentar
fugir. Larissa implora para que Diego atue como advogado de Candé.
Marta entra em pânico com a decisão de Lidiane de organizar o guarda-roupa de Mercedes. Candé não
aceita que Diego o defenda. Janaína e Herculano discutem por causa
de Jerônimo. Jerônimo procura Catraca para sondar informações sobre os negócios de Janaína. Dandara não gosta de saber que Quinzinho
passou a noite fora de casa. Jerônimo comunica a Mercedes que aceita as condições da proposta para a
sociedade e que já sabe como separar 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 soberano de Jerusalém coloca a espada
no pescoço dela.
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Ana Tarlão comemora a chegada
de mais um aniversário. Parabéns!
Destaque para Rafael Henrique
que completa idade nova hoje.

Paula Rodrigues está em clima
de festa pelo seu aniversário.

Jean Lipter recebe o carinho
especial de amigos e familiares.

Parabéns e muitas
felicidades para
Leonardo Pontes.

Fernando Zocal recebe
inúmeros cumprimentos
pelo seu niver.

Apoio:

celebridades

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

A

ndressa Suita
deu uma entrevista para o canal
Vendi meu Sofá,
da Rede Snack, e falou sobre o casamento com Gusttavo Lima. Em conversa com
Gabriela Pugliesi, a modelo
contou como conheceu o sertanejo, por quem foi homenageada 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 gente que arrependimento! (risos). Depois a gente começou a se conhecer melhor e
eu me apaixonei”, declarou
a influencer.
MODELO DESTACA
IMPORTÂNCIA
DE FILHOS EM
CASAMENTO
Com uma agenda de shows cheia e querido também
pelo público infantil, Gusttavo 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-

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

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

nal de semana. O nosso final
de semana em família acaba sendo de segunda, terça
e quarta. O meu filho mais
velho, Gabriel, é muito dependente do pai, sente muita falta por ser mais velho e
já entender, então antes, depois do show, ele voltava pra
casa, mas a logística é muito complicada, é cansativo e
o custo aumenta muito”, comentou a modelo, que costuma acompanhar o marido

nas apresentações. Segundo Andressa, a relação dos
dois mudou com a chegada
dos filhos. Para a influencer,
ambos estão mais maduros
e não brigam mais por pequenas coisas: “Tem muita
gente que diz que os filhos
atrapalham 70 % dos casamentos, mas no nosso caso eu acho que não, nos fez
mais firmes. A gente construiu a nossa família, agora
precisamos cuidar disso”.

Grávida,Tatá Werneck tem
mostrado em seu Instagram
os altos e baixos de uma gestação, e desta vez não foi diferente. Na tarde desta terça-feira, 14, a apresentadora
compartilhou uma foto ao lado de Larissa Manoela sobre
a gravação que fizeram na segunda-feira, 13, e disse que
ela será responsável pela escolha do nome da filha. Mas, o
que chamou atenção foi o relato dela sobre seus enjoos.
“Não vou esquecer o seu carinho quando, antes de entrar e
ainda passando muito mal, fiquei vomitando numa lixeira e
ela me dando apoio. Está sendo bem difícil pra mim”, contou
a comediante. Ela ainda declarou seu apoio total às milhões
de mulheres que passam mal
e escondem com medo de perderem 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 menina, Fernanda Lima também
declarou apoio a essas mulheres. “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 Fontenelle deu apoio à artista. “Força ai! E leve sempre seu balde
‘Chanel’!”, fazendo referência ao balde levado pela atriz
em um prêmio. A modelo Ana
Paula Minerato mostrou admiração por Tatá. “Nossa, Tatá! Impressionante seu coração e sua sensibilidade com
o mundo. Você faz muita dife-

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

rença. Por mais pessoas como
você.” A convidada do programa, Larissa Manoela, elogiou a
comediante pela atitude. “Você é tão sensacional! Que prazer estar nessa nova temporada do seu genial programa. De
segunda a sexta pode contar
comigo que a titia Lari toma
conta!”, brincou.

