
Festa do Peão de Indiaporã: sucesso de público  
nas comemorações do 66º aniversário da cidade

celebridades

Atriz Klara 
Castanho garante 
ter superado 
complexo com 
corpo: “reafirmei 
como mulher”

A 66ª edição da tradicional Festa do Peão de Indiaporã 
que aconteceu de 08 a 11 de Maio no Recinto João Sca-
tolin terminou na noite de sábado, 11, em grande estilo 
com o show da dupla Matheus & Kauan, em um novo ce-
nário e estreando repertório do trabalho “Tem moda pra 

tudo” na região. A galera levantou o astral do recinto a 
cada música, e não faltaram os clássicos do sertanejo co-
mo, “Página de Amigos dos consagrados Chitãozinho & 
Xororó” e “Ela é demais de Rick & Renner”, entre outros 
sucessos. Página C4 Página C7
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à  MOTIVOS PARA NÃO SE MUDAR!

Moradores contam 
qual a ‘magia’ de morar 
em Fernandópolis 

entrelinhas 

Lanterna na região! Pessuto tem 16% de 
intenções de votos e 22% de aprovação

Com quatro campi na região, o IFSP 
já tem uma dimensão das perdas que 
terá com o bloqueio (corte ou contin-
genciamento?) na Edução. O valor é 
alto e trará consideráveis prejuízos.

Corte ou
contingência?

Prejuízos!
Ainda investigado no Inquérito dos 
Portos, junto com o ex-presidente Mi-
chel Temer, agora, Araújo foi arrolado 
como beneficiário de propina pelo 
empresário Henrique Constantino.

Edinho: prefeito 
de RP “cai” na 
Delação da Gol

Medida acertadíssima adotada pelos 
organizadores e Prefeitura. Evento 
rural sai do centro, torna às raízes, 
desafoga trânsito e ainda não irá sujar 
as principais ruas da cidade.

Cavalgada Rural: 
volta às raízes e 

sem sujar as ruas

O projeto do prefeito André Pessuto 
até que foi bem planejado. Orçamen-
to recorde para 2020 e mais R$ 20 mi-
lhões em empréstimos bancários pode-
riam turbinar sua recandidatura. Só que 
não! Faltou combinar um detalhezinho 
que faz toda a diferença: com a popula-
ção fernandopolense que, em pesquisa 
publicada nesta edição, tomou posição 
assimétrica às pretensões do alcaide. 

Página A2

Fernandópolis comemora 
seus 80 anos na quarta-fei-
ra, dia 22, e como forma de 
homenagem a reportagem 

de “O Extra.net” entrevistou mora-
dores de diferentes bairros da cida-
de. Cada um fala o que mais gosta 
do local onde vive há mais de duas 

décadas, como a região se transfor-
mou e o que quem está pensando em 
se mudar precisa saber sobre a área. 
Página B1 80anos

Fernandópolis

No aniversário de 80 anos 
de Fernandópolis, morado-
res salientam à reportagem de 
O Extra.net pontos positivos 
e negativos sobre o município. 
Confira as opiniões nas pági-
nas desta edição.

Prevista para iniciar na próxima 
terça-feira, 21, com encerramen-
to programado para domingo, 26, a 
Expo 2019 pode gerar graves proble-
mas administrativos para o governo 
municipal e ainda sujeitar-se, na hi-
pótese extrema, à rescisão contratu-
al. O motivo é que a Lei Municipal 
nº 4127, de novembro de 2013, que 
regulamenta a concessão do recin-
to Percy Waldir Semeghini e tam-
bém do evento, exige, no Parágrafo 
2º do Artigo 1º que a Comissão Or-
ganizadora promova a festa pelo pe-
ríodo mínimo de 10 dias (vide prints-
creean acima). Página A3

Expo com
6 dias 
é ilegal e 
pode levar 
à rescisão 
contratual
Lei é clara ao estabelecer
obrigatoriedade de 
10 dias de festas; no ano 
passado, Comissão fez 3 
dias extras para cumprir 
o contrato; neste serão 
necessário 4 dias

Confira este gráfico (em tamanho 
ampliado) e o restante da 
pesquisa nas páginas A4 e A5

l Número de eleitores
 entrevistados: 852
l Margem de erro: 3%
l Grau de confiança: 95%

Confira os resultados totais (somatizado todo o colégio eleitoral); os parciais, 
subdivididos por sexo e área territorial, além dos dados específicos de 
áreas/secretarias da administração pública municipal. Páginas A4 e A5

22% aprovam gestão 
Pessuto; 26% a Câmara
e só 16% a reeleição

Para historiador, 
22 de Maio 
não é a data 
de aniversário 
do município

Fernandópolis tem 75 anos de fun-
dação e não 80, como comemorare-
mos no próximo dia 22 e completa-
rá 76 no próximo dia 18 de Outubro. 
Sem querer polemizar, mas sim agre-
gar conhecimentos e informações de 
relevância histórica para o município, 
a afirmativa provém de estudos feitos 
por Jesiel Bruzadelli de Macedo, pu-
blicada em outubro passado e que foi 
objeto de reportagem especial neste 
diário. Na ocasião, entrevistado pela 
repórter Livia Caldeira, ele arrolou os 
motivos que o levaram a essa conclu-
são. Página B2

Nesta edição especial de maio, 
mês das mães e aniversário de 
Fernandópolis,  quem ganha o 

presente é você, leitor, leitora do 
Cultura!. São poemas e crônicas de 

nossos artistas, artesãos da palavra. 
Aprecie sem moderação.

Dienifer A. Silvestre
Estreia no caderno com os
poemas Família e Saudade

Eliana Jacob Almeida
Dois textos deliciosos da mais
célebre cronista da cidade

Capa

FAMÍLIA, AMOR, 
POESIA: LUZ 
DO MUNDO

Página D2

Página D3

Antônio Carlos Policer
Criatividade moderna e sem limites 
em Ofício criativo, E-poem e Labor

Página D4
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“Para a política o homem é um meio; para a moral é um fim. 
A revolução do futuro será o triunfo da moral sobre a política”.

Ernest Renan - (1823 - 1892) filósofo, escritor e historiador francês.

Vereadores querem mudança
A tragédia que vitimou fatalmente 

a universitária Joyce Gonzaga reas-
cendeu o debate sobre a implantação 
da mão única nas marginais da cida-
de. Se não unanimente, no mínimo a 
maioria absoluta dos edis querem a 
mudança que, aliás, já deveria ter sido 
implantada na gestão anterior, quan-
do chegou a ser prometida pelo então 
secretário de Trânsito Ricardo Corrêa.

D ecepcionante! O far-
to calendário oficial que 
governos municipais 
promoviam no mês de ani-

versário de Fernandópolis foi sepulta-
do definitivamente. Neste ano, apenas 
três inaugurações - se é que assim po-
demos adjetivar - estão na programa-
ção. Uma, a do UBS do Parque Univer-
sitário, foi iniciada na gestão de Ana 
Bim; as outras duas são apenas am-
pliações na EMEI Renato Zocca (pré-
dio alugado) e na CEMEI José Zante-

Agenda Oficial do 80º Aniversário: 
decepção geral com “três inaugurações”

deschi. E ambas as obras foram realizadas para atender determinações judiciais.

Então, por que não o fez?
Aventa-se que os estudos para a al-

teração estão conclusos desde 2013 e 
que somente por injunções políticas, 
provindas de “pesados” empresários, 
não foram ainda aplicadas. Além da 
segurança viária, a mão única nas ave-
nidas Litério Grecco e Luiz Brambati é 
vital para o desenvolvimento. O proble-
ma é que enquanto se protrai a altera-
ção, vidas também vão sendo ceifadas.

E
ncerramos a coluna passada mostrando que André Pessuto projeta (sob o 
prisma pessoal, é claro), um cenário dos mais otimistas para 2020, envol-
vendo um orçamento municipal recorde de R$ 238 milhões, afora emprés-
timos bancários de mais R$ 20 milhões que estão em tramite, para gastar, 

justamente em um ano eleitoral. Cenário maravilhoso!  Só que não! Faltou combi-
nar justamente com aqueles que têm a palavra final para avaliar ou refutar os atos 
de sua administração: os eleitores. E, ciosos por apurar a soberana opinião da popu-
lação fernandopolense, eis que fomos às ruas. E o resultado não é nada animador, 
para o alcaide, é claro. Aprovam sua gestão apenas 22% dos respondentes (contra 
reprovação de 37%), com a maioria - 38% - adjetivando-a apenas como “regular”. 
Mas o pior vem quando se prisma sua reeleição. Se recandidato, hoje, o prefeito 
fernandopolense poderia contar com 16% do eleitorado a apoiá-lo. 64% - já forma-
da a maioria absoluta - negariam-lhe o voto. Cenário extremamente desfavorável! 

Governo Pessuto: 22% de aprovação e 
16% das intenções de votos na reeleição

E quem deve estar “aliviado” com os índices de Pessuto é Marcos Adriano, 
de Pedranópolis, até então o último colocado nas pesquisas que estão sen-
do publicadas há cerca de dois meses neste diário. Ele transfere, na última 
rodada, a lanterna do ranking para André. E com razoável vantagem: ele 

teve 28% de aprovação administrativa, ou 6% a mais. O antepenúltimo colocado - 
Alex Ribeiro de Turmalina - obteve 38% de aprovação, ou seja, 16% a mais que Pes-
suto. Agora, relegando o presente e projetando o futuro, vemos que, a poucos meses 
das definições eleitorais, André precisa urgentemente reverter tais índices se tiver 
qualquer pretensão futura, seja recandidatando-se ou tendo força para apoiar ou-
tro nome. Rememoremos que é quase que unanimidade dentre os mais conceitua-
dos publicitários que o índice mínimo de aprovação para tentar-se a reeleição é de 
35%. Acima disso, ótimo; abaixo, a possibilidade de derrota é iminente e o recurso 
financeiro necessário para a reversão inviabiliza a candidatura. E o seu caso é pior, 
pois mesmo dentre os que aprovam (os 22%), há muitos que não o querem recandi-
dato (6%). Há! Quantificando sua influência (capital eleitoral) somente 10% dos elei-
tores entrevistados votariam num nome indicado pelo alcaide. Tarefa hercúlea, pa-
ra disser o mínimo, a reeleição. Melhor tentar encerrar, ao menos, com dignidade.

“Lanterninha” na região: 6% atrás do 
penúltimo e 16% do antepenúltimo

Do vereador fernandopolense, na sessão da última terça-feira, 14, que discursou na Tribuna defendendo o gover-
no Pessuto/Pinato. Ele completou a frase afirmando que o Executivo tem trabalhado em prol do município e dei-
xou a entender que o elogio - melhor cidade para se viver - é graças à administração municipal atual.  

frase da semana
Quer falar mal, fale de você, mas não fale de nossa cidade,
 porque a nossa cidade é a melhor cidade para se viver”.‘‘

João Pedro 
Siqueira

Por Beto Iquegami
beto@oextra.net

www.oextra.net
facebook.com/oextra.net

entrelinhas

Educação: o tamanho do buraco!

A  polêmica do bloqueio de verbas da Educação, seja através de corte (blo-
queio definitivo) ou contingenciamento (bloqueio temporário), atingirá 
também a região. O diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de São Paulo-IFSP Marcos Furini, do campus de Vo-

tuporanga, afirmou que sua unidade perderá R$ 831 mil do orçamento deste ano. 
A verba anual que eles dispõem é de cerca de R$ 2, 7 milhões, atendendo 1,6 mil 
alunos de todo o país. Há matriculados de MT, MS, BA, GO, dentre outras unida-
des federativas e que, com o bloqueio, serão diretamente afetados. As principais 
consequências, na avaliação de Furini, serão cortes nas bolsas de estudos e paga-
mento de contas básicas - energia, água, vigilância, limpeza e manutenção -. Além 
de Votuporanga, há IFSP´s, na região, em Rio Preto, Ilha Solteira, e Catanduva.

Segura: 46% de aprovação e 40% dos votos

Encerrando a rodada de pesquisas de opinião pública, trazemos nesta edição, 
juntamente com os dados fernandopolenses, a referente ao governo municipal de 
Valentim Gentil. Por lá os índices mostram que o atual prefeito Adilson Segura-PS-
DB obteve 46% de aprovação administrativa (avaliação boa ou ótima), contra 12% 
de reprovação (avaliação ruim ou péssima). Outro dado significativo, é que 40% 
dos entrevistados declararam que o apoiariam em eventual tentativa de reelei-
ção, contra 13% que refutam o seu nome. Confira todos os detalhes nesta edição.

contigenciamento 
ou corte? 

não importa!

Na “Delação da Gol”
Ainda investigado no Inquérito dos 

Portos, o prefei-
to rio-pretense 
viu-se no epi-
centro de nova 
denúncia nes-
ta semana. Seu 
nome foi arrola-
do no acordo de 
delação premia-
da de Henrique 
Constantino, 
empresário sócio da companhia aérea 
Gol. Edinho Araújo surge, junto com Ro-
drigo Maia, Ciro Nogueira, Bruno Araú-
jo, dentre outros, acusado de receber 
propina em troca de liberação de um 
empréstimo de R$ 300 milhões da Cai-
xa Econômica Federal. Ele, obviamen-
te, nega, e “repudia, com veemência, 
qualquer insinuação” com seu nome.

Cavalgada: decisão + que certa
A fundamentação - retorno às raí-

zes - pode até estar correta, mas, no 
fundo, ao tornar a Cavalgada Rural no 
percurso delimitado das estradas de 
terra, há tam-
bém o fator do 
trânsito e, so-
bretudo da su-
jeira que os ani-
mais fazem nas 
principais vias 
urbanas. Com a 
alteração, pela 
primeira vez na 
história de Fer-
nandópolis, os cerca de 450 cavalei-
ros sairão da antiga Estação Ferroviá-
ria, amanhã, a partir das 10h00, rumo 
à “Fazenda Resfriado”, onde será reali-
zado o almoço coletivo. Decisão corre-
ta dos organizadores e administração.

Primeiro Casal “dengoso”
A dengue realmente não escolhe sexo, 

nível econômico ou classe social. Nes-
ta semana o “primeiro” casal de Jales, 
o prefeito Flá Prandi e a primeira da-
ma Glauciane Pontes, foram hospita-
lizados, com sintomas de dengue. Eles 
já estão em processo de reabilitação e 
passam bem. A “epidemia”, que, após 
anos, tornou à 
região, por lá, 
até o início do 
mês, vitimou 
223 pessoas; em 
Votuporanga 
922, com 2.618 
notificações. 
Em Fernandó-
polis são 3.238, 
com uma morte.

Use o QR Code
para acessar a 
coluna digital

imagem da semana

Na quarta-feira, 15, em Dallas, no Texas-EUA, onde foi receber o prêmio Pessoa do Ano, concedido pela Câmara de Co-
mércio Brasil-EUA, o presidente Jair Bolsonaro, sempre cercado por apoiadores, rebateu as manifestações contra o 
bloqueio de verbas para a Educação. Ele classificou os participantes do movimento como “idiotas úteis” e “mas-
sa de manobra”. O presidente afirmou ainda que os estudantes “não sabem nem a fórmula da água” e ainda ser-
vem de massa de manobra para uma minoria espertalhona. Foto: Marcos Corrêa/PR Dallas (Texas - EUA)/Agência Brasil.

Qual a fórmula da 
água? idiotas (in)úteis!
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Prevista para iniciar 
na próxima terça-
-feira, 21, com en-
cerramento pro-

gramado para domingo, 26, 
a Expo 2019 pode gerar gra-
ves problemas administra-
tivos para o governo muni-
cipal e ainda sujeitar-se, na 
hipótese extrema, à rescisão 
contratual.

O motivo é que a Lei Muni-
cipal nº 4127, de novembro de 
2013, que regulamenta a con-
cessão do recinto Percy Wal-
dir Semeghini e também do 
evento, exige, no Parágrafo 
2º do Artigo 1º que a Comis-
são Organizadora promova a 
festa pelo período mínimo de 
10 dias (vide printscreean).

que tem a obrigação legal de 
fiscalizar o reto cumprimento 
do contrato e o atendimento 
de todas as obrigações assu-
midas pela empresa que or-
ganiza a Expo.

Quando da assinatura do 
contrato para a realização da 
festa e exploração do recinto 
de Exposições Percy Seme-
ghini por dez anos, a empre-
sa comprometeu também a 
repassar anualmente R$ 200 
mil ao município e investir R$ 
3 milhões em melhorias du-
rante o período de conces-
são, sendo que R$ 1,5 milhão 
no primeiro ano de contrato.

O OUTRO LADO
Consultada, a Prefeitura 

informou que “com relação 
à Lei Municipal, a providên-
cia a ser adotada pela Prefei-
tura será encaminhar para a 
PGM – Procuradoria Geral do 
Município para que a mesma 
faça a análise. A análise se-
rá feita pela PGM dentro da 

discricionariedade da Admi-
nistração”.

Também consultada, a Co-
missão Organizadora da Ex-
po 2019, através da Assesso-
ria de Imprensa, limitou-se a 
informar que, no entender de-
les, o número de dias de festa 
não é inferior ao previsto na 
legislação municipal.

O EVENTO
Programada para iniciar no 

dia 21, indo até 26 de maio na 
Arena Crystal, a Expo 2019 
terá cinco shows. Matheus 
e Kauan (dia 21), Jads e Jad-
son (dia 22 – aniversário da ci-
dade), Gustavo Lima (dia 23), 
Jorge e Mateus (dia 24) e Zé 
Neto e Cristiano (dia 25). No 
encerramento, dia 26, a final 
do rodeio (entrada franca), 
além do rodeio profissional 
em touros e cavalos, expo-
sição de animais, parque de 
diversões, praça de alimen-
tação, museu e exposição de 
artesanatos. 

Expo com 6 dias é 
ilegal e pode levar à 
rescisão contratual
Lei é clara ao estabelecer obrigatoriedade de 10 dias
de festas; no ano passado, Comissão fez 3 dias extras para
cumprir o contrato; neste serão necessário 4 dias

Mantida a programação ofi-
cial já divulgada pela empre-
sa G.M. Sisto, responsável, 
desde 2014, pela Expo, se-
rão apenas seis dias de fes-
ta, restando quatro para ade-
quar-se à legislação.

APELO POPULAR?
Repetindo o ocorrido em 

2018, quando a agenda tam-
bém foi reduzida e, após, am-
pliada com três dias extras e 
arrecadação de alimentos pa-
ra o Fundo Social de Solida-
riedade, a redução do número 
de dias da Expo tem sido cal-
cada na crise econômica na-
cional e na adaptação do ca-
lendário da festa à realidade 
local. A Comissão alega que 
o evento mais enxuto con-
ta com a aprovação popular.

Independentemente de es-

tar certa em 
suas argu-
mentações, a 
Comissão tem 
a obrigação le-
gal de promo-
ver os 10 dias 
de eventos, 
desde a assinatura do con-
trato ocorrida em 21/02/2014, 
com a então prefeita Ana Bim. 
Eventual alteração de datas 
deveria ter sido previamen-
te feita mediante aprovação, 
por parte da Câmara de Vere-
adores, de outro projeto de lei, 
permitindo a redução.

Em consulta realizada pe-
la reportagem deste diário 
junto ao Legislativo Munici-
pal, feita na tarde da última 
quarta-feira, 15, fomos infor-
mados que a lei 4127 está em 

plena vigência e que não so-
freu qualquer alteração.

CONSEQUÊNCIAS
Caso não haja acréscimo na 

programação original, as con-
sequências que podem advir 
são várias. Segundo a mesma 
lei, elas variam de aplicação 
de penalidades pecuniárias 
até à rescisão ou anulação 
contratual.

Quem deve aplicar as san-
ções, em havendo necessida-
de, é a Prefeitura de Fernan-
dópolis, órgão concedente, e 

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

Expo 2019 será realizada de 21 a 26 de maio
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à  PESQUISAS

22% aprovam gestão Pessuto; 26% a Câmara e só 16% a reeleição

Índices/resultados gerais em todo o município: atual governo municipal de Fernandópolis é rejeitado por 37% que o qualifica como “ruim” ou “péssimo”; eventual recandidatura tem apoio de 16% e é repudiada por 64%

O governo municipal 
do prefeito André 
Pessuto-DEM e do 
vice-prefeito Gus-

tavo Pinato-PPS tem o res-
paldo de 22% dos eleitores. 
O dado é fruto de pesquisa 
de opinião pública realiza-
da no município no último 
dia 05, mediante a oitiva de 
852 eleitores, subdivididos 
em seis setores situados na 
sede do município, além de 
Brasitânia. O índice de apro-
vação administrativa de 22% 
provém daqueles entrevista-
dos que qualificaram a atu-
al gestão como “ótima” ou 
“boa”. No outro extremo, 37% 
reprovam a administração 
adjetivando-a como “ruim” 
ou “péssima”, enquanto que 
38% disseram ser “regular”.  

REELEIçÃO
Outro quesito submetido à 

apreciação popular foi quan-
to à possibilidade do eleitor 
votar no atual prefeito, ca-
so ele opte por disputar a 
reeleição, o que é possível, 
pois ainda dispõe do direi-
to de tentar a reeleição. Pe-
los dados extraídos da ava-

liação popular, ele poderia 
contar com 16% dos votos 
dos fernandopolenses que 
afirmaram que escolheriam 
seu nome. Por outro lado, 
refutam tal pretensão 64% 
do eleitorado. 15% optaram 
pelo “talvez”. Neste índice 
certamente estão aqueles 
que aguardam as ações pú-
blicas do restante do atual 
mandato eletivo para, após, 
se decidirem.

TRANSFERIBILIDADE
Outro quesito submeti-

do à avaliação popular foi 
com o objetivo de auferir o 
índice de transferência de 
votos do atual prefeito, ca-
so ele opte por apoiar ou-
tro nome e desista da ten-
tativa de reeleição. 10% dos 
eleitores entrevistados afir-
maram que votariam num 
nome indicado pelo alcai-
de; 60% cravaram, incondi-
cionalmente, que “não” e 
25% disseram que “talvez”. 
Aqui se agrupam aqueles 
que esperam o nome esco-
lhido para, posteriormente, 
decidirem-se.

LEGISLATIVO

Confiram nos gráficos abaixo, os resultados totais (somatizado todo o colégio eleitoral); os parciais, subdivididos por sexo e área territorial, além dos dados específicos de áreas/secretarias da administração pública municipal

Índices atribuídos pelos entrevistados do sexo feminino: avaliação administrativa e intenção de votosÍndices atribuídos pelos entrevistados do sexo masculino: avaliação administrativa e intenção de votos
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22% aprovam gestão Pessuto; 26% a Câmara e só 16% a reeleição

Índices/resultados gerais em todo o município: atual governo municipal de Fernandópolis é rejeitado por 37% que o qualifica como “ruim” ou “péssimo”; eventual recandidatura tem apoio de 16% e é repudiada por 64%

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Quanto à avaliação popular 
a respeito da atuação do Le-
gislativo, o fernandopolense 
foi um dos poucos parlamen-
tos municipais da região a su-
perar os índices atribuídos 
ao Executivo. A aprovação 
ficou em 26%, somatizando 
os que o classificaram como 
“ótimo” ou “bom”. Como re-
gular avaliaram-no 37% e ou-
tros 34% classificaram como 
“ruim” ou “péssimo”.

SETORES 

MUNICIPAIS
Outro tópico objeto da 

pesquisa foi a avaliação 
dos eleitores quanto a di-
versos setores/secretarias 
que compõem a adminis-
tração de Fernandópolis. 
O mais bem avaliado, dis-
parado, é o setor de Assis-
tência Social com 24% de 
notas 9 ou 10 atribuídas pe-
los respondentes, seguindo 
pelo Transporte Escolar 
com 16% e Saúde com 12%. 

Por outro la-
do, dispara-
do, o setor de 
Obras Pú-
blicas foi o 
mais reprova-
do com 27% 
de notas 0 a 
2. Após vem Esportes com 
17% de notas 0 a 2 e Habi-
tação com 14%. Confiram 
nos gráficos abaixo os da-
dos completos.

Avaliação popular do Legislativo Municipal fernandopolense é melhor que do Executivo: 26% de aprovação

Confiram nos gráficos abaixo, os resultados totais (somatizado todo o colégio eleitoral); os parciais, subdivididos por sexo e área territorial, além dos dados específicos de áreas/secretarias da administração pública municipal

Índices atribuídos pelos entrevistados do sexo feminino: avaliação administrativa e intenção de votos
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Somos ‘filhos da 
terra’. Alme-
jamos que as 
conquistas do 

município sejam sempre em 
prol de todos, demonstran-
do que cabe a nós fazermos o 
amanhã, na incessante bus-
ca do caminho correto”. A 
declaração é de Marcos Mi-

ninel, que junto com a sua 
esposa, Lilian Mininel, ge-
rencia um dos principais 
estabelecimentos do mu-
nicípio: a Ótica Cidade Fer-
nandópolis.

A Ótica possui 10 anos de 
serviços em excelência, qua-
lidade no produto e melhor 
atendimento prestado à po-
pulação de Fernandópolis e 
região. “Amamos Fernandó-

polis e queremos sempre o 
progresso por aqui. Não deve-
mos fazer comparações com 
municípios vizinhos. Por isso, 
(nós, da Ótica Cidade) felici-
tamos o município pelo ani-
versário de 80 anos”, destaca. 

VISÃO DE
QUALIDADE 

De acordo com o casal, a 
Ótica Cidade Fernandópo-
lis oferece as maiores novi-

dades para os olhos atentos 
e exigentes dos clientes que 
estão em busca de saúde e 
elegância. “Tudo isso, claro, 
sem que a compra pese no 
orçamento”, diz.

Com valores honestos e 
qualidade garantida, a Ótica 
Cidade Fernandópolis man-
tém a clientela fiel nestes 10 
anos. A história de sucesso 
da unidade tem como pila-

res o respeito pelos clientes, 
atendimento de “família para 
família” e a garantia de qua-
lidade das principais marcas.

“Temos orgulho de com-
pletar 10 anos com nosso 
empreendimento em Fernan-
dópolis, cidade onde nasce-
mos, criamos nossos filhos e 
trabalhamos com o que mais 
amamos, nossa ótica”, finali-
za Marcos.

UP GRADE
NO VISUAL

Para quem procura as úl-
timas tendências em óculos 
solares ou precisa dar um 
up grade no visual dos ócu-
los de grau e não quer perder 
tempo, o endereço da Ótica 
Cidade Fernandópolis fica 
na Avenida Expedicionários 
Brasileiros, nº 1301 – Centro. 
O telefone é o (17) 3463-1286.

FAZ PARTE DA HISTÓRIA DE FERNANDÓPOLIS 

Ótica Cidade saúda município pelos 80 anos 
“Amamos Fernandópolis e queremos sempre o progresso por aqui”, diz Marcos Mininel, proprietário do estabelecimento  

“

Sob a direção de Marcos e Lilian Mininel, a Ótica Cidade oferece grandes marcas com os melhores preços e atendimento personalizado

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net



à  SAÚDE 

Quando 
vem o frio

l  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

semprego, a renda e a ausência de 
sociabilidade.

O fato é que o frio quase sempre 
foi associado a aspectos negativos. 
Ouvimos incontáveis vezes ex-
pressões como “pessoa fria”, “frio 
e calculista”, “a sangue frio”, “frio 
na barriga” e tantas outras, ressal-
tando ou relacionando a ideia do frio 
há algo que não seja bom.

A analogia do clima, com as sen-
sações que ele nos causa, completa 
sua metáfora em torno do ambiente 
que ele constrói, uma vez que o frio, 
mais precisamente o inverno, está 
associado a pouca luz e ausência 
do sol. Assim, posto que a relação 
entre homem e ambiente é intrínse-
ca, ou influenciamos o ambiente ou 
ele nos influencia, conforme a força 
contida em cada um.

Se o frio e a pouca luz exterior nos 
levam ao recolhimento, esses mes-
mos fatores, gerados internamente, 
também nos conduzem a espaços 
escondidos e fechados da nossa 
mente. Por isso, o que precisamos 
para sair desses lugares obscuros 
é de luz e calor. 

Se, no inverno, buscamos nos 
aquecer de diversas formas, até 
buscando outros lugares com clima 

quente e muito sol, 
da mesma maneira, 
no inverno de nos-
sas almas, precisa-
mos buscar lugares 
iluminados, coisas e 
pessoas capazes de 
aquecer nossa vida, 
seja por meio de um 
bate-papo (presencial de preferên-
cia), de encontros familiares ou com 
amigos ou recorrendo a qualquer 
outras situações positivas que pos-
sas trazer o verão, a sensação ou 
a esperança dele para nossa exis-
tência.

Em tempos frios e de pouca luz, 
é bom lembrarmos que depois de 
uma noite escura, vem a manhã de 
sol e, principalmente que “o inverno 
nunca falha em se tornar primave-
ra”, mesmo em nosso hemisfério, 
onde essa mudança parece pouco 
perceptível. 

Reflitamos também que se pode 
haver um inverno triste mesmo na 
primavera, o oposto também é pos-
sível. É factível fazer brotar a prima-
vera no inverno interior, mesmo que 
flor a flor, de igual maneira como é 
possível romper a escuridão com 
uma ingênua luz de vela. 

artigo

É tempo de frio, inclusive 
no clima. Nos últimos 
dias a temperatura tem 
caído por aqui, diferente 

de Brasília, onde o clima sempre 
esquenta, e parecido com o Rio de 
Janeiro, lugar em que está dando 
frio na barriga de muita gente.

Em nossa cidade, mesmo antes 
do aquecimento global ou de qual-
quer outro fator que anuncie a tem-
peratura vigente, o aviso de que o 
frio está próximo, sempre foi o início 
da Exposição Agropecuária, Comer-
cial e Industrial. Chegando o mês 
de maio e, fatalmente, a “expô”, o 
frio vinha junto. A festa costumava 
anunciar como seria nosso inverno.

Particularmente, gosto do frio. Ele 
não desgasta o corpo, como faz o 
calor, aumenta a disposição e o ape-
tite. Não que eu precise de frio para 

comer bastante. Mas pelo menos 
tenho uma boa desculpa. 

Dizem que as pessoas ficam mais 
elegantes nessa época, se vestem 
melhor. Depende. Segundo um ami-
go, quem fica chique no inverno é 
rico, porque pobre fica parecendo 
palhaço, veste uma peça de rou-
pa de cada cor, uma sobre a outra, 
igual casca de cebola. Fica arredon-
dado e todo colorido, combinando, 
ou descombinando, as mais varia-
das estampas e cores possíveis e 
impossíveis. Um verdadeiro exer-
cício de clown.

Apesar do estado palhacesco 
que o frio me inflige, ainda assim, 
gosto dele. Talvez porque não seja 
tão intenso e prolongado onde mo-
ramos. Fico imaginando os países 
nos quais ele dura um longo tempo 
ou ainda naqueles em que, ao con-

trário do nosso, o calor se manifesta 
durante poucos dias do ano. Deve 
ser terrível.

Muitos afirmam que em países ou 
regiões de frio intenso o índice de 
suicídio é mais alto, lugares onde os 
dias são curtos e as noites longas, 
ocorrendo por isso uma tendência 
natural de isolamento das pessoas, 
que se abrigam dentro de suas resi-
dências em busca de calor, distan-
ciando-se do contato com vizinhos, 
amigos e parentes. 

É certo que muitas pesquisas já 
desmistificaram a relação entre frio 
e suicídio, apresentando inúmeros 
outros fatores que tentam explicar 
esse ato de tribulação atroz, sendo 
questão basilar a infelicidade, cau-
sada pela falta de saúde mental ou 
da saúde física de maneira geral, 
além de outras razões como o  de-

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

articulistas

O técnico em clima-
tização Welling-
ton Auto Cha-
vier, 28 anos, 

morador de Palmeira d’Oste, 
faleceu na tarde da última 
quinta-feira, 16, quando 
prestava serviços em uma 

academia de musculação 
em Ouroeste.

O rapaz foi sepultado no ce-
mitério municipal de Palmei-
ra d’Oeste, às 15h, de ontem.

Segundo apurou a repor-
tagem, a vítima teria tocado 
na rede pública de alta ten-
são durante o serviço e fale-
cido no próprio local. Cha-

vier chegou a ser atendido 
pelo Samu e encaminhado 
ao hospital, onde foi confir-
mada a sua morte.

Além da vítima fatal, outro 
funcionário da mesma empre-
sa estava no local, porém na 
parte “solo” do prédio, en-
quanto que Chavier estava 
na superior.

Uma equipe 
do Instituto de 
Criminalística 
de Fernandó-
polis esteve 
no local e, tão 
logo seja con-
cluído o laudo, 
será esclarecida, oficialmen-
te, a causa da morte.

TRATAR COM LEONILDA PELO CELULAR: (17) 99609-7429

ALUGA-SE APARTAMENTO
NO GUARUjá

LOCALIZADO NA PRAIA DA ENSEADA, 
A 150 METROS DA PRAIA, COM 2 QUARTOS 
E UMA SUíTE, COM 6 CAMAS, GELADEIRA,

TELEVISõES E EQUIPAMENTOS DE COZINHA.
(17) 99722-0568 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 303 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 35 MIL +  TRANSF.  DIV.
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Campanha de
vacinação contra
a gripe segue
por mais duas 
semanas

Vacina contra influenza é segura e uma das medidas
mais eficazes de prevenção a complicações

Até o momento foram aplicadas 
16.065 doses em Fernandópolis

A população que faz 
parte do público-
-alvo da Campa-
nha Nacional de 

Vacinação Contra influenza 
deve ficar atenta e procurar 
as unidades de saúde de Fer-
nandópolis o mais rápido pos-
sível. Restam apenas duas se-
manas para o final da ação e 
Fernandópolis já vacinou até 
o momento 16.065 pessoas, o 
que corresponde a 66,26% das 
24.246 que são esperadas.

Devem receber a dose crian-
ças com idade entre seis me-
ses e menores de seis anos; 
grávidas em qualquer período 
gestacional; puérperas (até 45 
dias após o parto); trabalhado-
res da saúde; povos indígenas; 
idosos; professores de escolas 

públicas e privadas; pessoas 
com comorbidades e outras 
condições clínicas especiais 
(com prescrição médica); po-
liciais; adolescentes e jovens 
de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas; funcionários 
do sistema prisional e pessoas 
privadas de liberdade.

Todos os interessados devem 
procurar as unidades de saúde 
de Fernandópolis e Brasitânia, 
segunda a sexta-feira, das 8h 
até antes das 17h até dia 31 de 
maio. Neste ano, a vacina dis-
ponibilizada pelo Governo Fe-
deral protege os grupos priori-
tários contra os três subtipos 
do vírus da gripe Influenza A: 
H1N1, H3N2 e influenza B. A va-
cina contra influenza é segura 
e uma das medidas mais efica-
zes de prevenção a complica-
ções e casos graves de gripe.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  LUTO

Técnico de climatização, que 
morreu eletrocutado ao tocar rede 
pública de alta tensão, é sepultado

Equipe do Samu foi acionada para resgate do técnico

Durante o acidente Welington Chavier fazia a manutenção no sistema de ar-condicionado de uma academia

Foto: Cézar Silva

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net



 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Secretaria da Fazenda 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  3ª EDIçÃO 

à  CRÉDITO
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No aniversário de 80 anos 
de Fernandópolis, morado-
res salientam à reportagem 
de O Extra.net pontos posi-
tivos e negativos sobre o mu-
nicípio. Confira as opiniões:   

Fernandópolis

80anos

Eu, assim como minha es-
posa, temos orgulho de ter-
mos nascidos aqui e acre-
ditamos em nossa cidade. 
Falar bem de Fernandópo-
lis é fácil e verídico, aqui 
temos tudo, um povo aco-
lhedor, uma cidade rica em 
águas quentes, como diz 
nosso hino: 
“Fernandópolis terra moça
Tens progresso sedutor
És criança gigante que eu 
amo com ardor
És criança gigante que eu 
amo com ardor”

É uma cidade hospitaleira, 
com uma qualidade de vi-
da muito boa e observo, ain-
da e, em especial, no que diz 
respeito à segurança públi-
ca, é muito gratificante pa-
ra mim, como Comandante 
do 16ºBPM/I e para todos os 
outros policiais militares que 
trabalham e residem em Fer-
nandópolis. Termos a certe-
za de que a sociedade tem a 
plena consciência de que a 
segurança pública não é obri-
gação exclusiva das polícias, 
mas sim que a sociedade é 
parte integrante, colabora e 
tem participação importan-
te no sistema de seguran-
ça, apoiando e incentivando 
seus policiais no dia a dia e, 
é o exemplo mais recente, a 
união da sociedade colabo-
rando e participando quan-
do propôs o sistema de vigi-
lância através de câmeras, 
cabendo a Polícia Militar co-
laborar no que é de compe-
tência exclusiva somente.

Poderia ocorrer a 
vinda de mais empresas e 
negócios para região. 

Marcos 
Mininel 

Antonio 
U. Dutra Jr.

POSITIVO:

POSITIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

Empresário

Comandante do 
16º BPM/I

Eu acredito que seja a pos-
sibilidade que ainda temos 
de ir e vir com certa segu-
rança, passear, e ter quali-
dade de vida. 

Em primeiro lugar, 
é indubitável o precário de-
senvolvimento da nossa ci-
dade sob a perspectiva de 
trabalho e comércio. Isso por-
que devido a falta de empre-
go, os cidadão fernandopo-
lenses,  em sua maioria, não 
possuem capital para consu-
mo de mercadorias que se-
jam, além da necessidade 
básica. Ademais deparamos 
com a ausência de incentivos 
afim de aprimorar a econo-
mia local, retardando o cres-
cimento de Fernandópolis.

 A falta de emprego, 
o fato de que a cidade pa-
rou no tempo e sempre per-
de grandes empreendimen-
tos para outros municípios.

Darien 
Santana 

POSITIVO:

NEGATIVO:

Estudante de
Jornalismo

Um dos atrativos da 
comemoração aos 
80 anos de Fer-
nandópolis será o 

3° Encontro de Carros Anti-
gos, realizado no dia 19 de 
maio, das 8h às 16h, na pra-
ça Joaquim Antônio Pereira, 
Centro da cidade.

O evento é realizado pe-
la CAF (Carros Antigos 
Fernandópolis) e terá ani-
mação da banda Los Gull-
dogues. Os organizadores 
pedem aos visitantes a do-
ação de dois quilos de ali-
mento não perecível, que 
serão repassados ao Par-
que São Vicente de Paulo 
(lar de idosos).

O evento tem apoio da 
Prefeitura de Fernandópolis 
e contará com participan-

tes de diver-
sas cidades 
como Birigui, 
Guararapes, 
Votuporanga, 
Araçatuba, 
Catanduva, 
Jales, Pereira 
Barreto, São José do Rio Pre-
to, Mirassol, Monte Aprazí-
vel, entre outras. Interessa-
dos em expor seus veículos 
devem entrar em contato pe-
los telefones (17) 99226-0788 
/ 99109-5719.

Wendy Singh da Silva, or-
ganizadora do evento, des-
tacou que o encontro sempre 
reúne um grande público em 
Fernandópolis. “Além de ser 
um atrativo para um domin-
go diferente, também é pos-
sível conhecer a histórias de 
diferentes veículos. Vale a 
pena participar”, destacou.

da Nota Fiscal Paulista pelo 
tablet ou smartphone, digitar 
o CPF/CNPJ e senha cadas-
trada e solicitar a opção de-
sejada. Quem preferir pode 
utilizar a página na internet: 
portal.fazenda.sp.gov.br/ser-
vicos/nfp. Em ambas as op-
ções os valores serão credi-
tados na conta indicada em 
até 20 dias.

Os créditos da Nota Fiscal 

Paulista permanecem à dis-
posição dos participantes 
por cinco anos a contar da 
liberação e podem ser utili-
zados a qualquer momento 
dentro desse período. E o va-
lor mínimo para transferên-
cia é acima de R$ 0,99.

Em cinco meses, foram li-
berados R$ 166,8 milhões aos 
participantes cadastrados no 
programa. 

Amanhã
tem encontro
de carros
antigos

Nota Fiscal Paulista libera mais 
de R$ 21 milhões em créditos

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Evento será na praça central
de Fernandópolis, das 8h às 16h

Evento é realizado pela CAF (Carros Antigos Fernandópolis)

Liberação de maios destinou R$ 11,3 milhões para consumidores e R$ 9,9 milhões para entidades filantrópicas

Valores são relativos às compras e doações de documentos fiscais realizadas em janeiro deste ano

SOBRE O 
PROGRAMA NOTA 
FISCAL PAULISTA

A Nota Fiscal Paulista, 
criada em outubro de 2007, 
integra o Programa de Estí-
mulo à Cidadania Fiscal do 
governo do Estado de São 
Paulo, que distribui até 30% 
do ICMS efetivamente reco-
lhido pelos estabelecimentos 
comerciais aos consumido-
res que solicitam o documen-
to fiscal e informam CPF ou 
CNPJ, proporcional ao valor 
da nota. A devolução é feita 
em créditos que podem ser 
acompanhados pela internet 
e utilizados para pagamen-
to do IPVA ou resgatados 
em dinheiro. O consumidor 
também pode solicitar o do-
cumento fiscal sem a indica-
ção do CPF/CNPJ e doá-lo a 
uma entidade cadastrada no 
programa Nota Fiscal Paulis-

ta, se assim desejar. Essa é 
uma decisão pessoal e exclu-
siva do consumidor.

O programa conta com 20 
milhões de participantes ca-
dastrados e, desde seu iní-
cio, soma mais de 67 bilhões 
de documentos fiscais pro-
cessados na Fazenda. No 
total, a Nota Fiscal Paulis-
ta devolveu aos participan-
tes do programa R$ 16,2 bi-
lhões, sendo R$ 14,5 bilhões 
em créditos e mais de R$ 1,7 
bilhão em prêmios nos 126 
sorteios já realizados.

Para conferir os créditos, 
aderir ao sorteio ou obter 
mais informações sobre a 
Nota Fiscal Paulista, basta 
acessar o site portal.fazenda.
sp.gov.br/servicos/nfp. Para 
baixar o aplicativo do progra-
ma, acesse a loja de aplica-
tivos de seu smartphoneou-
tablet.

Mês 
Pessoas Físicas e 
Condomínios 

Entidades    
Beneficentes 

Janeiro R$ 11,5 milhões R$ 9,0 milhões 
Fevereiro R$ 35,5 milhões R$ 28,8 milhões 
Março R$ 12,2 milhões R$ 10,1 milhões 
Abril R$ 22,6 milhões R$ 15,9 milhões 
Maio R$ 11,3 milhões R$ 9,9 milhões 
 

Mês 
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Condomínios 

Entidades    
Beneficentes 

Janeiro R$ 11,5 milhões R$ 9,0 milhões 
Fevereiro R$ 35,5 milhões R$ 28,8 milhões 
Março R$ 12,2 milhões R$ 10,1 milhões 
Abril R$ 22,6 milhões R$ 15,9 milhões 
Maio R$ 11,3 milhões R$ 9,9 milhões 
 

Mês 
Pessoas Físicas e 
Condomínios 

Entidades    
Beneficentes 

Janeiro R$ 11,5 milhões R$ 9,0 milhões 
Fevereiro R$ 35,5 milhões R$ 28,8 milhões 
Março R$ 12,2 milhões R$ 10,1 milhões 
Abril R$ 22,6 milhões R$ 15,9 milhões 
Maio R$ 11,3 milhões R$ 9,9 milhões 
 

Mês 
Pessoas Físicas e 
Condomínios 

Entidades    
Beneficentes 

Janeiro R$ 11,5 milhões R$ 9,0 milhões 
Fevereiro R$ 35,5 milhões R$ 28,8 milhões 
Março R$ 12,2 milhões R$ 10,1 milhões 
Abril R$ 22,6 milhões R$ 15,9 milhões 
Maio R$ 11,3 milhões R$ 9,9 milhões 
 

A Nota Fiscal Paulista li-
berou R$ 21.334.658,82 em 
créditos no mês de maio aos 
participantes do programa. 
Os valores são relativos às 
compras e doações de do-
cumentos fiscais realizadas 
em janeiro deste ano. Do to-
tal, as entidades beneficen-
tes têm à disposição R$ 9,9 
milhões para o custeio de 
seus projetos. Já os outros 
R$ 11,3 milhões estão desti-
nados para consumidores e 
condomínios.

Para transferir os recur-
sos para uma conta corren-
te ou poupança, basta utili-
zar o aplicativo (app) oficial 
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à  PAULISTA 

No próximo dia 22, feria-
do municipal, a equipe Sky 
Radical foi contratada para 
a realização de um show de 
paraquedismo. A iniciativa 
proporciona a oportunida-
de de ampliar as atrações, 
sendo que além do show de 
paraquedismo, o aeroporto 
receberá atividades desde 
o início da manhã, até o pôr 
do sol, com saltos de prati-
cantes das cidades da região 
e iniciantes que se inscre-
vem para realizar a aventu-
ra como passageiros de um 
SALTO DUPLO, que permite 
que uma pessoa sem qual-
quer experiência com o es-
porte possa realizar um sal-
to, acoplado ao instrutor em 
um paraquedas próprio pa-
ra duas pessoas, experimen-
tando a sensação da queda 
livre onde alcança a veloci-
dade na ordem de 200 km/
hora e ainda como paraque-
das aberto pode contemplar 
a vista aérea.

A sensação registrada nos 
depoimentos é sempre de li-
berdade somado com a auto 
estima pelo desafio cumpri-
do e descarga de adrenalina 
no organismo que inevitavel-
mente proporciona um bem 
estar. O paraquedas tem con-
trole duplo e o passageiro, 
sempre acoplado ao instrutor, 
pode interferir na navegação 
e pilotagem. A duração da ex-
periência é de aproximada-
mente 15 minutos de voo até 
a altura de 12.000 pés, equiva-
lente a 3.600 metros do solo, 
sendo a primeira metade em 
queda livre por 50 segundos 
e a segunda metade duran-

do cerca de 5 minutos, com o 
paraquedas aberto.

E para quem quer turbinar 
a emoção, pode optar por 
um SALTO DUPLO CHAL-
LENGE, onde o passagei-
ro interage nas manobras. 
E a aventura não para após 
o pouso, pois é hora de in-
vadir as redes sociais na in-
ternet com as imagens da 
proeza, já que os saltos são 
em sua maioria, filmados e 
fotografados com boa qua-
lidade e técnicas que cap-
tam os momentos da que-
da livre.

Os interessados em reali-
zar o primeiro salto poderão 
contratar a aventura, como 
passageiro de um salto du-
plo, junto com o instrutor, re-
cebendo instrução prévia de 
15 minutos. O investimento é 
a partir de R$ 485,00 e a ida-
de mínima é de 14 anos (com 
autorização dos pais quando 
menor de 18 anos) e o peso 
máximo de 115 kg.

A realização é da Sky Ra-
dical Paraquedismo, sedia-
da em Boituva e conta com o 
apoio de várias Secretarias 
do governo municipal. Com 
a realização do encontro, si-
multaneamente à ativida-
de demonstrativa ao públi-
co, se torna possível a vinda 
à cidade de uma aeronave 
de grande porte para o pa-
raquedismo. O avião que fa-
rá o lançamento do festival 
e do show de paraquedismo 
será o Kodiak que tem capa-
cidade de lançamento de 15 
paraquedistas.

SHOW DE 
PARAQUEDISMO

No período da tarde, em ho-
rário determinado pela Admi-
nistração do Aeroporto, entre 
as atividades do festival, qua-
tro atletas paraquedistas farão 
duas apresentações em forma-
to de espetáculo. Entre as ma-
nobras estará sendo promovi-
da a condução da bandeira de 
Fernandópolis, escoltada por 
paraquedista produzindo efei-
tos de fumaça colorida.

A entrada é gratuita e o pro-
grama tem expressiva voca-
ção para diversão em família. 

Com a nona melhor 
defesa do Campe-
onato Paulista da 
Quarta Divisão, 

que conta com 41 equipes, 
o Fefecê conta com um setor 
defensivo sólido e que pas-
sa segurança para sua equi-
pe, tanto que em seus domí-
nios não tomou nenhum gol, 
sendo três jogos e três vitó-
rias, contra Andradina, 3 a 0, 
América de Rio Preto, 2 a 0, e 
Bandeirante de Birigui, 4 a 0, 
na última rodada.

Além de serem defensores, 

o goleiro Gabriel, os zagueiros 
Félix e Felipe, e os laterais Bi-
ti e João Marcos, titulares na 
maioria dos jogos da equipe, 
contam ao todo com seis as-
sistências e um gol marcado 
por Biti no empate em 2 a 2 
contra o Osvaldo Cruz.

Números estes que de-
monstram que não será fácil 
a equipe ser batida no ninho 
da águia, e neste domingo, 
às 10h, a equipe fernando-
polense joga novamente no 
estádio Cláudio Rodante em 
Fernandópolis, em busca da 
quinta vitória na competição, 
contra o José Bonifácio.

O grupo 1 
tem o Fefe-
cê como líder 
com 13 pon-
tos, juntamen-
te com Tupã 
e Andradina 
com os mes-
mos 13 pon-
tos, porém 

com saldo de gols melhor 
que os rivais, na quarta co-
locação está o América de 
Rio Preto com 7 pontos, em 
quinto o José Bonifácio com 
os mesmos 7 pontos, na sex-
ta colocação o Osvaldo Cruz 
com 5 pontos, e na lanterna o 
Bandeirante de Birigui com 
apenas 1 ponto ganho.

PÚBLICO
A diretoria e jogadores aguar-

dam um número maior de torce-
dores para este duelo, tanto pe-
la boa campanha, quanto pelo 
trabalho que está sendo realiza-
do fora de campo, além é claro 
de saberem a força que a torci-
da pode dar em busca de mais 
um passo rumo à classificação.

Com setor defensivo 
100% em casa, Fefecê 
recebe o josé Bonifácio 

Dupla de zaga do Fefecê: Félix e Felipe

 Felipe, em campo, na última partida da Águia, contra o Bandeirante, de Birigui

Partida será realizada neste domingo, dia 19, no estádio Cláudio Rodante

Fotos: João Leonel

 WALDINEI MATOS

contato@oextra.net

à  NO ANIVERSáRIO DO MUNICíPIO 

Paraquedismo: saltos variam de R$ 395 a R$ 875 
Interessados em realizar o primeiro salto poderão contratar a aventura; investimento é a partir de R$ 485,00 e a idade mínima é de 14 anos

O paraquedas tem 
controle duplo e o 

passageiro, sempre 
acoplado ao instrutor, 

pode interferir 
na navegação e 

pilotagem

w w w . o e x t r a . n e t

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sky Radical



à  PESQUISAS

46% aprovam gestão Adilson; 
18% a Câmara e 40% a reeleição

Atual governo municipal de Valentim Gentil tem o respaldo de 46% da população que o qualifica como ótimo ou bom; possibilidade de recandidatura tem apoio de 40% dos entrevistados

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

O governo muni-
cipal do prefeito 
Adilson Segura-
-PSDB e do vice-

-prefeito Manoel do Livra-
mento-MDB tem o respaldo 
de 46% dos eleitores. O dado 
é fruto de pesquisa de opinião 
pública realizada no municí-
pio no último dia 28 de Abril, 
mediante a oitiva de 363 elei-
tores, subdivididos em sete 
setores situados no períme-
tro urbano. O índice de apro-
vação administrativa de 46% 
provém daqueles entrevista-
dos que qualificaram a atu-
al gestão como “ótima” ou 
“boa”. No outro extremo, 12% 
reprovam a administração 
qualificando-a como “ruim” 
ou “péssima”, enquanto que 
38% disseram ser “regular”.  
O índice de aprovação é cer-
ca de 3,7 vezes maior que o 
de rejeição.

REELEIçÃO
Como está no exercício do 

primeiro mandato e, por con-
sequência, pode disputar a 
reeleição no pleito de outu-
bro do próximo ano, também 
indagamos os eleitores a es-
se respeito. Nesse quesito o 
índice dos que declararam 
que votariam em Adilson Se-
gura numa eventual tenta-
tiva de recondução atingiu 
40%. Por outro lado, 13% de-
clararam que não escolhe-
riam seu nome. 41% dos en-
trevistados declararam que 
“talvez” o preferissem. Nes-
te índice certamente estão 

aglutinados aqueles que 
aguardam as ações públicas 
do restante do atual manda-
to para, após, se decidirem.

TRANSFERIBILIDADE
Outro quesito submetido 

à avaliação popular foi com 
o objetivo de auferir o índice 

de transferência de votos do 
atual prefeito, caso ele opte 
por apoiar outro nome e de-
sista da tentativa de reelei-

ção. 15% dos eleitores afir-
maram que votariam num 
nome indicado pelo alcai-
de; 31% cravaram, incondi-

cionalmente, 
que “não” e 
43% disseram 
que “talvez”. 
Aqui se agru-
pam aqueles 
que esperam 
o nome esco-
lhido para, posteriormente, 
decidirem-se.

LEGISLATIVO
Pelos lados da Câmara Mu-

nicipal de Valentim Gentil, a 
maioria absoluta classifica 
a atuação dos parlamenta-
res municipais como regu-
lar: 50%. Aprovam-na, afir-
mando ser “ótima” ou “boa” 
18%, enquanto que, no po-
lo oposto, estão 27% que re-
jeitaram, qualificando como 
“ruim” ou “péssima”.  

SETORES 
MUNICIPAIS

Outro tópico objeto da 
pesquisa foi a avaliação dos 
eleitores quanto a diversos 
setores/secretarias que com-
põem a administração. O 
mais bem avaliado, dispara-
do, é o setor de Transpor-
te Escolar com 49% de no-
tas 9 ou 10 atribuídas pelos 
respondentes, seguindo pe-
la Saúde com 42% e Assis-
tência Social com 27%. Por 
outro lado, o setor de Obras 
Públicas foi o mais reprova-
do com 27% de notas 0 a 2. 
Após vem Habitação com 
12% de notas 0 a 2 e Espor-
tes com 9%. Confiram, nos 
gráficos abaixo, os dados 
completos.

Trabalhos do Legislativo Municipal foram considerados regulares pela maioria: 50%; 18% aprovaram e 27% rejeitaram
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