
à  SÁBADO, 18 DE MAIO DE 2019

à  MOTIVOS PARA NÃO SE MUDAR!

Fernandópolis come-
mora seus 80 anos 
na quarta-feira, dia 
22, e como forma de 

homenagem a reportagem de 
“O Extra.net” entrevistou mo-
radores de diferentes bairros 
da cidade. Cada um fala o que 
mais gosta do local onde vi-
ve há mais de duas décadas, 
como a região se transformou 
e o que quem está pensando 
em se mudar precisa saber 
sobre a área. 

“NÃO TENHO DO
QUE RECLAMAR” 

A atendente de loja, Cami-
la Nogueira, 38 anos, se mu-
dou para o Jardim Paraíso, na 
zona norte de Fernandópolis. 
Ela teve a oportunidade de 
comprar o terreno e erguer 
ali uma casa. De lá pra cá, já 
20 anos se passaram. “Gosto 
de tudo aqui, da tranquilida-
de, da vizinhança e da facili-

dade de transporte. Não te-
nho do que reclamar”, conta. 
De ônibus, ela diz que chega 
em 10 minutos ao centro da 
cidade, e no bairro também 
há opções de supermercado, 
farmácia e postos de com-
bustíveis.

PERTO DE TUDO 
A professora de Matemáti-

ca, Roberta das Dores Men-
donça, 62 anos, é moradora 
da região central de Fernan-
dópolis há 27 anos. Ela morou 
com a família por 5 anos na 
Avenida dos Arnaldos, mas 
a via, uma das principais da 
cidade, tinha muito barulho 
e a família optou por se mu-
dar. Hoje, estão em um apar-
tamento de três quartos bem 
na região central do municí-
pio. E não é mais barulhento? 
A professora aposentada ga-
rante que não, e diz que até 
hoje ainda não achou nenhu-
ma desvantagem em estar 
na região. “É uma área mui-

to bem localizada, fica perto 
de tudo, tem supermercado, 
escola para as crianças, e tem 
todas as lojas do centro para 
fazer compras”, enumera Ro-
berta das Dores, que acres-
centa: “não troco esta locali-
zação por nada”.

UNIVERSIDADE
E SHOPPING 

Quem também não troca 
o local onde mora é a enge-
nheira civil, Marta Oliveira, 
46 anos, que está há 20 anos 
no bairro CECAP, zona norte 
de Fernandópolis. A escolha 
do bairro foi por causa da pro-
ximidade do trabalho do ma-
rido, quando o casal veio da 
cidade de Campinas/SP com 
o filho de 3 anos. Pesou tam-
bém a proximidade do bairro 
com o Shopping Center e com 
a Fundação Educacional de 
Fernandópolis (FEF), onde o 
seu filho estudou depois que 
cresceu. “Fernandópolis por 
inteira é uma cidade maravi-

Moradores contam 
qual a ‘magia’ de morar 
em Fernandópolis 

lhosa, especialmente a região 
que eu moro. Não penso em 
me mudar daqui”, destaca. 

SUL DE
FERNANDÓPOLIS 

Em duas décadas, novos 
bairros surgiram na região 
sul do município, onde mora 
a consultora de vendas, Maria 
Claudia Nascimento, 37 anos. 
Paulistana, ela se mudou pa-
ra Fernandópolis com o mari-
do, e compraram a “casa dos 
sonhos”. Nesses 20 anos, se-
gundo a moradora, cresceu o 
número de loteamentos e de 
casas, principalmente nas 
proximidades da Universi-
dade Brasil. E como é mo-
rar perto de um reduto estu-
dantil? “Não tenho queixas, 
em dia de aula tem bastante 

barulho, tem o trânsito, mas 
eu não me importo, dá mo-
vimento e fica mais alegre”, 
conta Vera.

LADO LESTE 
Nascido e criado no Bairro 

Coester, zona leste de Fer-
nandópolis, o engenheiro 
ambiental, Ricardo Dias, 40 
anos, salienta que não pre-
tende trocar Fernandópolis 
por outra cidade tão cedo. 
“Nunca precisei sair de Fer-
nandópolis para encontrar 
emprego. Temos uma cida-
de que sabe reconhecer os 
‘filhos da terra’. Isso que me 
encanta. Meus dois filhos es-
tão sendo criados neste mes-
mo bairro (Coester), onde mi-
nha esposa também nasceu e 
foi criada. Não temos do que 

reclamar. Moramos num lu-
gar fantástico”.

UM DOS MAIS
TRADICIONAIS

Quando se fala a respeito 
do bairro Brasilândia, o lavra-
dor aposentado, Mário Ribei-
ro Nunes, 68 anos, se arrepia. 
Morador há 32 anos no bairro, 
ele conta que com a saída das 
pessoas originais da região, no-
tou-se também que algumas 
tradições se perderam, como 
os bailes e festas que a comu-
nidade organizava no passa-
do, e a música ao vivo nos ba-
res. “Ainda se organiza bingos, 
alguns eventos menores, mas 
os tradicionais bares fecharam, 
e hoje os jovens têm que ir pa-
ra outro bairro quando querem 
se divertir”, observa. 

Conheça as histórias de alguns bairros fernandopolenses
e como é morar neles há mais de 20 anos

Histórias de alguns bairros de Fernandópolis e como é morar neles há mais de 20 anos

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net
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à  ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Fernandópolis tem 75 
anos de fundação e 
não 80, como come-
moraremos no próxi-

mo dia 22 e completará 76 no 
próximo dia 18 de Outubro.

Sem querer polemizar, mas 
sim agregar conhecimentos 
e informações de relevância 
histórica para o município, a 
afirmativa provém de estudos 
feitos por Jesiel Bruzadelli de 
Macedo, publicada em outu-
bro passado e que foi objeto 
de reportagem especial neste 
diário. Na ocasião, entrevis-
tado pela repórter Livia Cal-
deira, ele arrolou os motivos 
que o levaram a essa conclu-
são. Confiram:

Por mais de sete décadas 
considerou-se, erroneamen-
te, como data oficial da fun-
dação de Fernandópolis o dia 
22 de maio de 1939.  A verda-
de, desconhecida até então, é 
que a cidade nasceu há exa-
tamente 75 anos, em 18 de 
outubro de 1943. Jesiel Bru-
zadelli Macedo, conhecido e 
respeitado por todo seu co-
nhecimento histórico sobre 
o município, vemdedicando 
parte do seu tempo em estu-
dos que comprovam tal afir-
mação. “É um árduo trabalho 
de pesquisa que venho fazen-
do. Fui a São Paulo, explorei 
os acervos dos jornais Folha 
de S. Paulo e Estadão, fiz con-
tato com museus, conversei 
com pessoas do Rio de Janei-

ro e Brasília. É 
um trabalho 
complexo e 
hoje tenho um 
material rico e 
único em mi-
nhas mãos”. 

“A data de 
nascimento da cidade é 18 de 
Outubro de 1943 e hoje (18 de 
outubro de 2018) estamos co-
memorando 75 anos”, reite-
ra. Em entrevista exclusiva, 
Jesiel traz um sucinto relato 
histórico sobre a união das 
vilas Pereira e Brasilândia e 
detalhes que poucos conhe-
cem sobre a história de Fer-
nandópolis.

O Extra.net: Quando e em 
qual ocasião se deu, de fato, 
o nascimento de Fernandó-
polis no seu entender?

Jesiel: Há exatamente 75 
anos, em 18 de outubro de 
1943, no chamado “Sertão de 
Rio Preto”, quando se procla-
mava, oficialmente, o “nasci-
mento” da Cidade de Fernan-
dópolis, resultante da União 
das Vilas Brasilândia e Perei-
ra, as quais, até então, viviam 
em constantes atritos.

O Extra.net: Quais fatores 
ocasionaram os atritos entre 
as duas vilas?

Jesiel: As duas Vilas (Perei-
ra e Brasilândia) tinham ca-
racterísticas muito diferentes. 
Uma foi fundada por um baia-
no e a outra por um italiano. 
É muito interessante e boni-
ta a nossa formação. Temos 
um português com ascendên-

Para ‘historiador’, 22 de Maio não
é a data de aniversário do município
“Em 18 de Outubro de 1943, Fernando Costa proclamava oficialmente a união das 
Vilas Pereira e Brasilândia, dando origem ao município”, afirma Jesiel Macedo

cia negra, vindo da Bahia (Jo-
aquim Antônio Pereira) e um 
europeu italiano (Carlos Baro-
zzi). Devido ao crescimento e 
à proximidade das sedes das 
Vilas, cercadois quilômetros, 
intensificavam-se pequenos 
“atritos”, gerados pela dispu-
ta verbal - e até “corporal” - 
entre seus moradores sobre 
qual era/seria a maior, a me-
lhor, etc. O contínuo cresci-
mento das Vilas, ampliando 
a proximidade e movimen-
tação entre elas, acentuava 
os “choques” e a disputa pe-
la liderança microrregional.

O Extra.net: Como acon-
teceu a intervenção de Fer-
nando Costa?

Jesiel: Há estudos e teses 
afirmando que foi Paulo Fer-
raz, latifundiário na região, 
mas morador na capital, quem 

contatou e pediu ao Interven-
tor Fernando Costa que inter-
viesse, visando uma solução 
oficial. E esta se deu, de for-
ma brilhante: - Aproveitando 
uma visita oficial que faria, 
em outubro de 1943, a algu-
mas cidades e vilas da Alta 
Araraquarense, com desta-
que às da Região de Rio Pre-
to, o Dr. Fernando Costa che-
ga às duas Vilas no dia 18 de 
outubro de 1943. Portanto, o 
autor da união e proclamação 
foi o Interventor do Estado de 
São Paulo, Dr. Fernando Cos-
ta, ao qual, em homenagem e 
gratidão, foi dado o seu nome 
à cidade recém-nascida. Nes-
te período, Fernandópolis sa-
grou-se como a maior exten-
são de terras do Estado.

O Extra.net:  Como foi 
anunciada a sua decisão?

Jesiel: Recepcionado festi-
vamente à meia distância en-
tre as Vilas, ele anunciou sua 
decisão “Salomônica” :- Não 
haveria uma Vila VENCEDO-
RA, mas, sim, uma VITÓRIA 
para ambas pois, através da 
UNIÃO, nasceria uma Cida-
de pacificada, fortificada pe-
la fusão de raças e origens, e 
fortalecida pela fé.

O Extra.net:  Onde foi fei-
to o anúncio da união das 
duas Vilas?

Jesiel: Isto ocorreu exata-
mente no ponto equidistan-
te do caminho entre suas se-
des, e foi testemunhada por 
uma multidão deslumbrada 
pelo ato, pessoas e ações inu-
sitadas. A seguir, na já futura 
“Praça Central”, foi servido a 

todos um almoço/churrasco, 
o que levou a um maior en-
trelaçamento cívico entre os 
moradores das duas Vilas, e 
com as ilustres autoridades. 
Este local situa-se, aproxima-
damente entre o 16º Batalhão 
e o Centro Social.Lá foi, tam-
bém, implantado um Cruzei-
ro, “santificando” o ato gover-
namental e o compromisso de 
paz e união entre as Vilas, pe-
rante à população das Vilas 
e às autoridades presentes.

O Extra.net:  Por que, en-
tão, considera-se o dia 22 de 
Maio como data de fundação 
de Fernandópolis?

Jesiel: Existe uma série de 
circunstâncias que explicam 
o motivo de Fernandópolis ter 
como data de aniversário o 
dia 22 de maio, e o porquê a 
Vila Pereira hoje é conhecida 
como sendo a única fundado-
ra do município. Dentre tan-
tas causas, a mais preponde-
rante é que Barozzi, imigrante 
italiano, não tinha a cidada-
nia brasileira e até agosto de 
1944 ele não pôde realizar ne-
nhum tipo de transação co-
mercial. Mas esta é apenas 
uma das inúmeras causas. 

O Extra.net: Quais outras 
datas destacam-se?

Jesiel: O dia 30 de novem-
bro de 1944, quando houve 
o “registro” da cidade, que 
se deu através do Decreto 
14.334.Já o “batizado”, fes-
tivo e concorrido, se dá no 
dia 1º de Janeiro de 1945, 
ocasião em que toma posse 
o prefeito nomeado, Gumer-
cindo Ferraz Frota.

O historiador Jesiel Macedo
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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

Está difícil de encontrar 
pontos positivos por aqui, 
hein... Mas, vamos lá... Um 
ponto positivo está sendo 
a parte de infraestrutura 
(tapa buracos), tendo em 
vista que muitas ruas fo-
ram arrumadas, inclusive 
a minha.

O ponto negativo 
está na falta de empre-
gos. Eu observo que mui-
tas pessoas com quem eu 
converso reclamam desta 
situação. Empresas vão 
para outras cidades, como 
Votuporanga, por exemplo, 
mas dificilmente vem uma 
para cá. O ponto negativo 
de Fernandópolis é a falta 
de empregos.

Eduardo 
Marangoni

POSITIVO:

NEGATIVO:

Formado em
Jornalismo

Fernandópolis é um lugar 
muito bom para se viver, 
com ótimas opções de la-
zer, gastronômicas e com 
um povo acolhedor. 

A força do empreendedo-
rismo em investir na cida-
de. Uma força não tão forte 
assim, mas está tentando 
ficar de pé em meio à crise 
que vivemos. 

Eu posso destacar que um 
ponto positivo é a tranqui-
lidade para se viver por 
aqui. Uma cidade muito 
segura.  

Claro que temos 
muitos problemas, que 
precisam ser resolvidos, 
assim como todo municí-
pio tem, mas nós morado-
res depomos muito contra 
a “nossa terra”. A “grama 
do vizinho” é sempre mais 
verde para o fernandopo-
lense, não importa o quão 
estejamos bem ranquea-
dos em diferentes pesqui-
sas socioeconômicas. 

Na minha opinião, 
um dos pontos negativos 
de Fernandópolis são os 
empréstimos realizados 
pela Prefeitura. 

Fredy 
Guerra

Bruno 
Sadamaro 

Jean 
Michel

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

Servidor Público 
Municipal

Advogado 

Farmacêutico

A falta de oportuni-
dades de emprego para a 
população.

NEGATIVO:
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à  PARA AQUISIçÃO DE AMBULÂNCIA

à  RECURSOS 

Desde o ano passa-
do, Ouroeste con-
ta com os serviços 
de transporte de 

pacientes. De autoria dos ve-
readores Dirceu, “Marcos do 
Arabá” e “Tia Rita”, foi enca-
minhado um pedido de libe-
ração de recursos financeiros 
ao deputado federal Faus-

to Pinato pa-
ra aquisição 
de uma am-
bulância, ob-
jetivando um 
atendimento 
ainda maior à 
população.

Assim o deputado aten-
deu ao pedido e destinou 
uma emenda parlamentar, 
no valor de R$ 170 mil. O re-

A Prefeitura de Ouroeste 
vem trabalhando cada vez 
mais para restaurar a frota 
de veículos do município, 
que foi encontrada no início 
da gestão sucateada. 

A maioria dos veículos es-
tava abandonada por pro-
blemas mecânicos, outros 
por falta de manutenção. 
Desde o início do atual go-
verno municipal, mais de 
25 veículos da frota, den-
tre eles: caminhões, mi-
cro-ônibus, peruas escola-
res, ambulâncias, veículo 
do conselho tutelar, educa-
ção, saúde, e outros depar-

tamentos foram totalmente 
restaurados. 

Dessa vez uma pá carre-
gadeira foi totalmente res-
taurada, e com a reforma, é 
mais uma máquina que fica 
em perfeitas condições para 
voltar as atividades e aten-
der o município. 

De acordo com o Diretor 
de Serviços Urbanos , Fer-
nando César Hernandes, 
responsável pela restau-
ração da frota, o maquiná-
rio já voltou as ruas, para 
atender as solicitações da 
comunidade. Atualmente 
a situação da frota de veí-
culos da prefeitura é dife-
rente.

Vereadores conquistam recursos 
por meio do deputado Fausto Pinato 

Prefeitura restaura pá carregadeira 
e amplia atendimento à população 

No início de maio, os vereadores agradeceram o deputado pelo recurso

curso foi liberado e partir daí 
foi realizado o processo de li-
citação e adquirida em pre-
gão presencial. 

Com a aquisição a cidade 

de Ouroeste passou a contar 
com uma frota maior de veí-
culos à disposição da Secre-
taria Municipal de Saúde. No 
início de maio, a Câmara de 

Vereadores se juntou na Pra-
ça Matriz ao lado da ambu-
lância para agradecer o de-
putado federal Fausto Pinato 
pela liberação de recursos.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Ouroeste

Pá carregadeira foi restaurada para voltar às atividades e atender o município

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE POPULINA

Aviso de Licitação
Modalidade: Pregão Presencial

Processo nº 10/19
Pregão nº 07/19

Convenio firmado através da Secretaria de Estado 
de Saúde, Despacho 0000024943/2018, Número do 
PT: 8588 - NIS Processo: 6674

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão 
(Presencial) acima citado para aquisição de equipa-
mentos e materiais permanentes para a saúde públi-
ca do município de Populina, conforme descritivo, 
constante do edital. A Sessão do pregão dar-se-á no 
dia 03 de junho de 2019, tendo como início o creden-
ciamento das empresas participantes, que ocorrerá a 
partir das 08:00 horas. O Prazo para credenciamento 
transcorrerá impreterivelmente durante o período de 
15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente 
estabelecido e, ao termino deste se dará a abertura 
de envelopes das propostas, interposição de lances e 
demais. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, 
o prazo de credenciamento poderá ser dilatado. As 
empresas interessadas em participar da referida licita-
ção poderão obter maiores informações junto ao Setor 
de Licitações da Prefeitura, na Rua 13 de maio, 1211, 
Centro, pelo telefone (17) 3639 9020, bem como no 
site: www.populina.sp.gov.br Populina, 16 de maio 
de 2019. Adauto Severo Pinto – Prefeito Municipal. 

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POPULINA

AVISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Presencial

Processo nº 11/2019
Pregão nº 08/2019

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão 
(Presencial) acima citado para a aquisição de diversos 
materiais de construção para a manutenção, reforma, 
reparos, consertos de diversos setores da municipali-
dade, conforme edital e seus anexos. A sessão do pre-
gão dar-se-á no dia 03 de junho de 2019, tendo como 
início o credenciamento das empresas participantes, 
que ocorrerá a partir das 10:00 horas. O prazo para cre-
denciamento transcorrerá impreterivelmente durante 
o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário 
anteriormente estabelecido e, ao termino deste se dará 
a abertura de envelopes das propostas, interposição 
de lances e demais. Caso seja necessário, a critério 
do pregoeiro, o prazo de credenciamento poderá ser 
dilatado. As empresas interessadas em participar da 
licitação poderão obter informações junto ao setor de 
Licitações da Prefeitura, na Rua 13 de maio, N. 1211, 
Centro, pelo telefone (17) 3639-9020, bem como no 
site www.populina.sp.gov.br. Populina, 17 de maio 
de 2019. Adauto Severo Pinto – Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sábado, 
dia 18 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.536.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

publicações

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

CNPJ 51.842.177/0001-76 
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
      A Prefeitura  Municipal de Populina, Estado de São Paulo, 
faz saber quantos o presente Edital virem e/ou dele conhecimento tiverem, que as abaixo relacionadas, 
aprovadas e classificadas no concurso público nº01/2015, realizado no município de Populina, está sendo 
convocada para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, acompanhada da documentação exigida, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2017. O não comparecimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, acompanhado 
com todos os documentos solicitados, implicará na perda do direito de assumir o respectivo cargo, salvo, em 
caso devidamente justificado.  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
10º - Silvia Gonçalves Garcia  
 

      A candidata deverá apresentar os documentos e habilitações 
exigidas pela Lei Complementar nº02/1995 e Legislação vigente, conforme abaixo: 
 

Fotocópias de: 
-  Identidade (RG);  
- CPF/CIC;  
- PIS ou PASEP;  
- Título de Eleitor;  
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
- Comprovantes de Quitação Eleitoral (três últimas eleições) ou Certidão expedida pela Justiça Eleitoral;  
- Certidão de Casamento ou nascimento (ou Declaração de estado Civil quando união estável); 
- Certidão de Nascimento dos dependentes;  
- Carteira de Trabalho (paginas:  foto,  qualificação  civil, contrato de trabalho. Se não possuir registros tirar 
mesmo estando em branco);  
- Comprovação da Escolaridade/Formação exigida para o cargo conforme especificado no Edital de Abertura 
do concurso;  
- Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o 
cargo/área/perfil, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com 
as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;  
- N.º da Conta Corrente (preferencialmente no Santander); 
- Comprovante de Endereço (conta de água, luz, telefone); 
- Declaração informando o número de Telefone para contato; 
- Declaração informando o endereço eletrônico (e-mail) para contato. 
NOTA: Todos os documentos apresentados em fotocópia deverão estar acompanhados dos respectivos 
originais para conferência.  
Originais de:  
- 01 (uma) fotografia 3x4;  
- Atestado de Sanidade Ocupacional, fornecido por profissionais da área Médica indicados pela Prefeitura 
Municipal de Populina; 
- Certidão negativa de execuções penais (site http://www.tjsp.jus.br);  
- Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição da República; 
- Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal;  
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes; 
- Declaração de Dependentes de Imposto de Renda; 
- Declaração informando se exerce outro cargo, emprego ou função pública no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal; 
- Declaração de não estar cumprindo sansão por Inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera 
Federal, Estadual e Municipal; 
- Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Populina. 
 
       E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente 
edital. 
 

Prefeitura Municipal de Populina, 16 de Fevereiro de 2017.    
 
       ADAUTO PINTO 
                  -Prefeito Municipal- 

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

Neste ano, eu celebro, três 
anos como morador de Fer-
nandópolis e tenho obser-
vado como a cidade tem se 
desenvolvido, na educação 
e em outros setores. 

Precisamos de um 
processo de conscientiza-
ção e respeito ainda maior 
com o meio ambiente pa-
ra garantir um mundo ain-
da melhor para as futuras 
gerações.

Gilberto 
Abreu de 
Oliveira 

POSITIVO:

NEGATIVO:

Diretor da EMEF 
José G. Ruas

Segurança; auto ajuda da 
comunidade, por um co-
nhecer o outro, sem preci-
sar de ajudas governamen-
tais; muita área verde; boa 
infraestrutura; facilidade 
de atendimento na área da 
saúde por não ser uma ci-
dade de superpopulação; 
fácil acessibilidade a recur-
sos naturais; qualidade de 
vida por ser interior e não 
ter tanta poluição; custo 
de vida relativamente bai-
xo; facilidade de locomoção 
particular de um local para 
outro, por não ter trânsito; 
instalações de novas redes 
de comida, tais como, Mc 
Donald’s e Burger King, que 
faz gerar novos empregos e 
oportunidades. 

Falta de identifica-
ção das ruas e números de 
residências; asfaltos es-
buracados nas áreas mais 
distantes do centro; falta de 
manutenção de calçadas; 
descaso por parte da prefei-
tura em relação aos animais 
de rua; falta de apoio para 
o investimento cultural; di-
ficuldade para transporte 
público em toda a cidade; 
falta de conscientização 
populacional em relação 
a jogar lixos em terrenos 
baldios, podendo causar 
doenças como a dengue 
e também em relação ao 
abandono de animais.

Beatriz 
Donaire 
Condi 

POSITIVO:

NEGATIVO:

Médica 
Veterinária 

Localização geográfica 
favorável ao crescimento 
econômico, uma vez que 
se situa próxima e equidis-
tante dos estados de Mi-
nas Gerais e Mato Grosso 
do Sul (sem dizer que a di-
visa com o estado de Goi-
ás está bem próxima tam-
bém).

Não ter explorado 
mais esse fato ao longo de 
sua história. Acredito que 
nunca seja tarde para pen-
sar em estratégias para re-
verter essa situação.

Carlos 
Eduardo 
Maia de 
Oliveira 

POSITIVO:

NEGATIVO:

Cirurgião-Dentista e 
Professor de Biologia com Mestrado em 
Microbiologia e Doutorado em Geologia 
Regional
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Ações para colaboradores, 
associados e para quem ain-
da não faz parte da institui-
ção levarão mensagens sobre 
educação financeira no am-
biente físico e virtual

O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais 
de 4 milhões de associados, 
reforça em 2019 a sua parti-
cipação na 6ª edição da Se-
mana Nacional de Educação 
Financeira, também conheci-
da como Semana ENEF, rea-
lizada anualmente pelo Co-
mitê Nacional de Educação 
Financeira (CONEF) para es-
timular o debate sobre o te-
ma na sociedade. O concei-
to da instituição neste ano 
será “#Fiquenoverde - Faz 
diferença deixar sua vida fi-
nanceira mais saudável”. A 
Semana ENEF acontece en-
tre 20 e 26 de maio, período 
em que o Sicredi vai intensifi-
car suas ações em todo o País 
e no ambiente virtual.

Segundo Romeo Balzan, 
superintendente da Funda-
ção Sicredi, além de disse-
minar o tema educação fi-
nanceira, o Sicredi pretende 
ampliar sua participação na 
Semana Nacional de Educa-
ção Financeira, que em 2018 
impactou mais de 72 mil pes-
soas. “Educação financeira é 
uma bandeira para o Sicredi 
e a visibilidade dada ao te-
ma durante a Semana ENEF 
potencializa a efetividade 
dessas ações, o que é muito 
relevante para que haja um 

aumento da consciência so-
bre a importância de ter uma 
vida financeira equilibrada”, 
afirma Balzan. 

As iniciativas programa-
das pelo Sicredi para o perí-
odo têm o objetivo de atingir 
colaboradores, associados e, 
especialmente, famílias com 
crianças e adolescentes, pois 
um dos objetivos deste ano é 
destacar quanto o conheci-
mento a respeito da adminis-
tração de gastos pode trazer 
de benefícios se o tema fizer 
parte do nosso dia a dia des-
de a infância. 

Para os associados, o Si-
credi está disparando men-
sagens via SMS com dicas 
sobre poupança, cálculo de 
receitas e despesas, passos 
para uma gestão financeira 
eficaz, organização de orça-
mento e sobre como aprovei-
tar oportunidades de negó-
cio. Além disso, por meio de 
suas 114 cooperativas de cré-
dito filiadas ao Sicredi e mais 
de 1.700 agências, a institui-
ção realizará ações em 22 es-
tados e no Distrito Federal. 

No ambiente virtual, as 
dicas para uma vida finan-
ceira mais saudável estarão 
concentradas em um espaço 
permanente, dedicado exclu-
sivamente ao tema, que fica-
rá hospedado no site do Si-
credi a partir de 20 de maio 
(www.sicredi.com.br/educa-
caofinanceira). A página in-
clui conteúdos voltados aos 
jovens, como histórias intera-
tivas que contam a origem do 
dinheiro, materiais para ofi-

à  VIAGEM TÉCNICA

Alunos do curso de Jornalismo 
visitam os estúdios da Rede Globo

Nesta sexta-fei-
ra, 17, os alunos 
do curso de Jor-
nalismo da Fun-

dação Educacional de Fer-
nandópolis, visitaram os 
estúdios da TV Globo em 
São Paulo.

Na oportunidade os alu-
nos participaram da grava-
ção do Programa “Conversa 
com Bial”, com a ilustre par-
ticipação do cantor Lulu San-
tos, além de conhecerem to-
do o estúdio. 

Os graduandos também vi-
sitaram o museu Cata-Ven-
to antes de partirem para o 
estúdio. 

cinas com grupos de crian-
ças, livros, e-books e vídeos, 
além de um teste para des-
cobrir seu perfil financeiro e 
compartilhar o resultado nas 
redes sociais. 

Uma das grandes novida-
des deste ano é a parceria 
do Sicredi com a Mauricio de 
Sousa Produções (MSP), que 
traz os personagens da Turma 
da Mônica de volta aos gibis 
para falarem de educação fi-
nanceira de forma leve e di-
vertida. Os gibis serão dis-
tribuídos gratuitamente pela 
instituição em diversas agên-
cias espalhadas pelo Brasil. 
A nova série em quadrinhos 
também deu origem a três ví-
deos animados da Turma da 
Mônica que estão disponíveis 
nas redes sociais do Sicredi. 

Já para os colaboradores, a 
instituição aposta em ações 

de endomarketing. Os mais 
de 26 mil profissionais rece-
berão mensagens via e-mail, 
intranet e por meio de uma 
rede social corporativa uti-
lizada pelo Sicredi. A insti-
tuição também vai promover 
palestras, indicar cursos de 
gestão de finanças pessoais 
oferecidos pelo Banco Cen-
tral do Brasil e pelo Sebrae 
e ainda distribuir panfletos 
e camisetas para engajar a 
equipe na campanha #Fi-
quenoverde. O ambiente de 
trabalho, incluindo agências, 
vai receber intervenções, on-
de os associados locais tam-
bém terão acesso a dicas pa-
ra uma vida financeira mais 
sustentável. 

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma institui-

ção financeira cooperativa 
comprometida com o cresci-

mento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das 
regiões onde atua. O mode-
lo de gestão do Sicredi valo-
riza a participação dos mais 
de 4 milhões de associados, 
os quais exercem papel de 
donos do negócio. Com pre-
sença nacional, o Sicredi es-
tá em 22 estados* e no Distri-
to Federal, com mais de 1.700 
agências, e oferece mais de 
300 produtos e serviços finan-
ceiros (www.sicredi.com.br).

* Acre, Alagoas, Bahia, Ce-
ará, Goiás, Maranhão, Ma-
to Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Minas Gerais, Pará, Pa-
raíba, Paraná, Pernambu-
co, Piauí, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Rondônia, 
Santa Catarina, São Paulo, 
Sergipe e Tocantins.

Turma reunida no estúdio da TV Globo

Alunos 
reunidos no 

museu 
Cata-vento

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Sicredi intensifica participação na 6ª 
Semana Nacional de Educação Financeira

 BRENDA CARDOSO

brenda@oextra.net

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

Ainda há certa tranquilida-
de e segurança, nova linha 
de ônibus municipal che-
gando à Universidade Bra-
sil, vinda do Raio-X e labo-
ratório à UPA, agilizando 
atendimento. A qualida-
de do ensino fundamental 
é muito boa.

Cidade em crescimento,   
tranquilidade em viver ne-
la, clima tropical, qualida-
de educacional.

Cidade calma, silênciosa, 
pouca violência.

Fernandópolis é um polo uni-
versitário, que fomenta o co-
mércio e o setor imobiliário.

Uma das coisas que eu mais 
admiro é o povo fernando-
polense, sempre preocu-
pados em aprender, muito 
hospitaleiros, e que me aco-
lheram com muita alegria. 

Rotatórias mal pla-
nejadas, asfaltos de má 
qualidade, falta de alam-
brado na quadra da pra-
cinha do Pôr do Sol, mini-
mizando risco de crianças 
correrem em direção à ave-
nida, se fosse telada a pra-
ça teria mais segurança, 
além da melhora da ilumi-
nação.

Hospitais públicos 
que faltam atendimento, 
falta de planejamento ur-
bano, centros culturais e 
asfalto em péssima qua-
lidade. 

Poucas opções de 
lazer, ruas esburacadas.

Falta incentivo polí-
tico para atrair novos em-
presários, e assim gerar 
mais empregos.

Faltam investimen-
tos, em treinamentos, vol-
tado a aperfeiçoamento no 
atendimento no comércio 
em geral, e mais empregos 
para a população. 

Taina de 
Freitas 
Luchini 

Mariane 
Rodrigues 
Marcilio 

Júlia 
Martins 

Wiberti
Delabona

Júlio César 
Silva

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

Médica 
Veterinária

Médica 
Veterinária

Publicitária

Engenheiro
Civil

Life 
Coaching

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

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

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

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

Seus pontos Livelo valem 
férias nas lojas CVC.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Acesse nosso site: www.oextra.net

Disk TudoCasa & Rancho
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 018/2019 – Processo nº 042/2019

Exclusiva para ME/EPP
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realiza-

ção do Pregão Presencial nº 018/2019, objeto do Processo nº 042/2019. 
Tipo: menor preço unitário por item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
SEGURANÇA E BRIGADISTA PARA A REALIZAÇÃO DO ‘’JUNI-
NÃO’’  NO MUNICIPIO DE MERIDIANO/SP. Entrega e abertura dos 
Envelopes: 30 de maio de 2019 às 09:30h. 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, 16 de maio de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal 
Uma publicação: Sábado, dia 18 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.536.

EXTRATO DE CONTRATOS
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE S. J. DAS DUAS PONTES. 
CONTRATADAS:  LILIAN CARLA CASSIMIRO CARTA-ME-

-PADARIA DUAS PONTES LTDA-ME- BATISTA & ZOCAL LTDA, 
DEVAIR PAULINO DE OLIVEIRA-ME E LATICINIOS PERLAT 
LTDA EPP.Nº. DOS CONTRATOS:  029 A 033/2019-OBJETO: Con-
tratação de empresa do ramo para o fornecimento de produtos de gêneros 
alimentícios em geral, destinados à Terceira Idade e diversos setores,  de 
forma parcelada, visando o atendimento à este Município, nos exercícios 
de 2019/2020.

VALOR TOTAL:R$. 213.170,80-FORMA DE PAGAMENTO:   PAR-
CELADO- S. J. das Duas Pontes, 16  de Maio de 2019. JOSE CARLOS 
BARUCI-Prefeito Municipal

Uma publicação: Sábado, dia 18 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.536.

Três publicações: Dias 18, 21 e 22 de Maio de 2019.
1ª publicação: Sábado, dia 18 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.536.

publicações

Na última quarta-
-feira, dia 15, os do-
centes do curso de 
Jornalismo Andre-

sa Oliveira, Alexandre Costa e 
o coordenador Marcelo Matos 
participaram do I Congresso 
de Jornalismo da Universidade 
Estadual de Minas Gerais (UE-
MG), na cidade de Frutal-MG.

Os professores participa-
ram do congresso com a apre-
sentação de artigos científicos. 
O professor Alexandre Costa, 
doutor em comunicação e se-
miótica, apresentou o trabalho 
“A força das Fake News na era 
da pós-verdade”. A professo-
ra Andresa Oliveira, mestran-
da em Mídia e Tecnologia, apre-
sentou o artigo “Mídia Radical 
e a cobertura nas periferias: o 
caso Agência Mural de Jorna-
lismo”. O coordenador Marcelo 
Matos, doutorando em semió-

tica, fez a apre-
sentação do 
artigo desen-
volvido com a 
graduanda Ga-
briela Garnica 
Marin no pro-
grama de Ini-
ciação Científica da FEF, inti-
tulado: “Os valores-notícia dos 
jornais impressos de Fernan-
dópolis - um estudo comparati-
vo das publicações de capa da 
Folha de Fernandópolis, 1976 e 
“O Extra.net”, 2016”. Durante 
as apresentações, além da ex-
posição das pesquisas, os par-
ticipantes do Congresso pude-
ram fazer apontamentos sobre 
os trabalhos. A troca de experi-
ência e conhecimento contribui 
para o fortalecimento da pes-
quisa em todas as áreas.

* Com informações da 
Coordenadoria do curso de 

Jornalismo – FEF 

à  APRESENTADO EM CONGRESSO

Estudante de Jornalismo realiza 
estudo envolvendo O Extra.net 
Trabalho foi apresentado pelo coordenador do curso, Marcelo Matos, que representou a aluna Gabriela Garnica no evento

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

Professores Alexandre Costa, Andressa Oliveira e Marcelo Matos 

 
 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de São João das Duas Pontes e São João de 
Iracema tiveram seu funcionamento prejudicado no dia 14/05/2019 das 14h59 às 
16h18. Assim que houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o 
equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

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

Localização geográfica.

Tranquilidade e qualidade 
de vida. 

A saúde, pois quando eu ou 
algum familiar precisou, não 
tivemos do que reclamar.

A população que nos aco-
lheu desde o princípio 
quando começamos por 
aqui, há 15 anos.

O povo fernandopolense or-
deiro e trabalhador. Lutam 
pelo melhor da sua cidade 
mesmo contra todos os fatos 
que se operam ao contrário.

Estagnação das 
classes: Social, Empresa-
rial e Política em detrimento 
do protagonismo da cidade.

Falta de união que 
faz, às vezes, perdermos opor-
tunidades de crescimento.

O asfalto da cidade 
que nunca está 100%. 

Acho que ainda te-
mos poucas opções para 
lazer na cidade.

A falta de união da 
classe política que vem 
ocasionando prejuízos a 
nossa querida cidade.

Gil
Cipriano

Jéder
Cássio
Rissato

Silvio César 
Gomes 
Martins

Gustavo
da Silva 
Neris

Maurílio
Saves

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

POSITIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

NEGATIVO:

Administrador
de Empresa

Empresário

Ciclista

Empresário (Pudues
Bolos e Cia)

Advogado

É uma cidade acolhedora. 
Destaca-se por muitas ca-
racterísticas, dentre elas, a 
qualidade do ensino. É uma 
cidade de empreendedores.

É a falta de mais 
união em prol de ações e 
projetos que poderiam me-
lhorar muitas coisas no 
município. Iniciativas são 
fundamentais. Fernandó-
polis tem muito potencial.

Andresa 
Oliveira 

POSITIVO:

NEGATIVO:

Jornalista
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Parabéns
FERNANDÓPOLIS

Um forte abraço e que Deus abençoe a todos!


