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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 03/06/19

 29°

 18°

15mm 
71%


chuva

 94% 
58%

SSE 
10km/h


vento

 06:50h 
17:48h

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

TER - 04/06/19

 27°

 13°

0mm 
0%


chuva

 93% 
40%

ESE 
16km/h


vento

 06:50h 
17:48h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 05/06/19

 26°

 11°

0mm 
0%


chuva

 81% 
40%

ESE 
20km/h


vento

 06:50h 
17:47h

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

QUI - 06/06/19

 28°

 12°

0mm 
0%


chuva

 79% 
40%

E 
19km/h


vento

 06:51h 
17:47h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEX - 07/06/19
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 13°

0mm 
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chuva

 76% 
43%

ENE 
16km/h
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 06:51h 
17:48h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 08/06/19


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 

03/06/2019 Imprimir Previsão

https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/imprimir/441/fernandopolis-sp 1/2

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 03/06/19

 29°

 18°

15mm 
71%


chuva

 94% 
58%

SSE 
10km/h


vento

 06:50h 
17:48h

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

TER - 04/06/19

 27°

 13°

0mm 
0%


chuva

 93% 
40%

ESE 
16km/h


vento

 06:50h 
17:48h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 05/06/19

 26°

 11°

0mm 
0%


chuva

 81% 
40%

ESE 
20km/h


vento

 06:50h 
17:47h

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

QUI - 06/06/19

 28°

 12°

0mm 
0%


chuva

 79% 
40%

E 
19km/h


vento

 06:51h 
17:47h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEX - 07/06/19

 28°

 13°

0mm 
0%


chuva

 76% 
43%

ENE 
16km/h


vento

 06:51h 
17:48h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 08/06/19


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 

PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Cantora Ludmilla
tem novo amor: 
“estou namorando
a minha bailarina 
Brunna Gonçalves”

celebridades social

Jojo Todynho 
passa em teste de 
elenco e planeja 
novas plásticas

Ludmilla assumiu namoro com a bailarina Brunna Gonçal-
ves, em entrevista ao colunista Leo Dias, nesta segunda-fei-
ra, 3. “Estou namorando com a minha bailarina e melhor ami-
ga Brunna Gonçalves. E a música ‘Espelho’, que está no meu 
novo DVD foi dedicada a ela”, revelou a funkeira, citando o ál-
bum “Hello Mundo”, lançado na semana passada em cinema. 

Página A8

Os melho-
res cliques 
com os des-
taques em 
eventos e 
comemora-
ções de Fer-
nandópolis 
e região es-
tão na colu-
na Social. 
do jornal 
“O Extra.net”. Na foto, destaque 
para o aniversariante da semana, 
Leticia Garcia. Confira também o 
resumo da sua novela favorita. Pá-
ginas A7 e A8
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à  MUNICÍPIO GANHARÁ UNIDADE 

Proença Supermercados: previsão de 
140 empregos e inauguração em 8 meses

Prédio será construído na avenida Afonso Cáfaro, no cruzamento com a rua Lavínia, antigo prédio da Antárctica

Os proprietários da rede de 
Supermercados Proença 
confirmaram na última 
sexta-feira, 31, em reu-

nião com o prefeito André Pessuto, 
que está tudo certo para o início das 
obras para a construção da unidade 
de Fernandópolis. O supermercado se-
rá construído na avenida Afonso Cá-
faro, no cruzamento com a rua Laví-
nia, antigo prédio da Antárctica. Já 
neste mês de junho a empresa inicia 
a demolição do antigo prédio existen-
te no local e dentro de seis a oito me-
ses o supermercado deve estar pron-
to. De acordo com os proprietários do 
Proença, serão gerados cerca de 140 
empregos diretos. Página A3

à  PAULISTA

Fefecê retoma a liderança 
do Grupo 1 e tem ‘parada 
dura’ na próxima rodada 
Águia venceu o América, no domingo, no estádio Benedito Teixeira, em Rio 
Preto, e já se prepara para enfrentar o Osvaldo Cruz, no Cláudio Rodante

Após vencer o América por 2 a 
1 no estádio Benedito Teixeira, em 
Rio Preto, na manhã de domingo, 2, 
o Fernandópolis Futebol Clube (Fe-

fecê) retomou a liderança do Grupo 
1 do Campeonato Paulista da Quar-
ta Divisão, com 18 pontos, mesma 
pontuação do Andradina, vice-lí-

der da chave. No critério de desem-
pate (saldo de gol), a Águia tem 9 
contra 6 do Foguete da Noroeste. 
Página A6

OSFER apresenta 
novo arranjo do 
hino do município 
Wandalice Renesto e Luís Fernando
Paina foram os homenageados no evento

O mês de aniversário de Fernandó-
polis foi finalizado com uma noite de 
festa, homenagens, talento e emo-
ção no teatro municipal “Merciol Vis-
cardi”. A Orquestra de Sopros de Fer-
nandópolis (OSFER), com regência e 

direção artística do maestro Luís Fer-
nando Paina e participação especial 
do coral da Igreja Adventista Boa Se-
mente, presenteou o público com a 
apresentação de um novo arranjo do 
Hino de Fernandópolis. Página A2

Programa 
Direção Segura
autua 16 
motoristas por 
embriaguez 
ao volante 

Dezesseis motoristas foram autua-
dos por embriaguez ao volante ou re-
cusa do teste do bafômetro, durante 
a noite e a madrugada de sábado, 1. 
Ao todo, o programa Direção Segura, 
do Detran, fiscalizou 288 veículos na 
avenida Expedicionários Brasileiros.
Os condutores foram autuados terão 
de pagar multa e responderão a pro-
cesso administrativo para a suspensão 
do direito de dirigir. Página A5

Polícia procura 
suspeitos de 
atirado contra 
homem em chácara 

 Página A5

Vacinação 
contra a gripe 
é liberada 
para todos
Campanha segue até 
que as doses acabem

Após 50 dias de campanha dire-
cionada para o grupo prioritário, o 
Ministério da Saúde abriu nesta se-
gunda-feira, 3, a possibilidade de 
vacinação contra a gripe para to-
da a população. Até a última sexta-
-feira, 31, 20% do público-alvo ain-
da não estava imunizado – faltam 
11,9 milhões de pessoas para atin-
gir a meta de 90% de cobertura. A 
medida, segundo o ministério, bus-
ca evitar o desperdício das doses – a 
campanha segue até que elas aca-
bem. Página A5
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à  LANÇAMENTO OFICIAL 

Fazer a
sua parte 

Por diversas oca-
siões, este diá-
rio noticiou gran-
des apreensões 

de produtos contrabande-
ados, oriundos do Paraguai, 
na região. Desde peças de 
roupas a óculos e pacotes 
de cigarros. 

Como é de conhecimen-
to de todos, as estradas re-
gionais são muito frequen-
tadas por pessoas que vão 
ao país vizinho para com-
prar produtos baratos e re-
vendê-los em outras loca-
lidades. Infelizmente, são 
peças sem procedência, 
garantia, nota fiscal, enfim, 
que muitas vezes se encai-
xam perfeitamente no dita-
do popular: “é o barato que 
sai caro”.

O caso reflete na eco-
nomia de todo o país, vis-
to que este tipo de produ-
to concorre deslealmente 
com as produções nacio-
nais desenvolvidas e ven-
didas dentro da legalida-
de, com seus inúmeros 
impostos e taxas. Obvia-
mente tais produtos cus-
tam mais caro, no entanto, 
pertencem a uma cadeia 
produtiva que gera empre-
gos e fomenta a economia 
nacional. Contudo, como é 
típico de muitos brasilei-
ros, é mais fácil criticar e 
reclamar da corrupção dos 
políticos do que fazer a sua 
parte.

Muitos sequer param 
para pensar sobre a pro-
cedência dos produtos 

que con-
somem. 
Só pen-
sam em 
p a g a r 
mais ba-
rato e se autobeneficiar. 
Não querem nem saber se 
aquele brinquedo e aque-
la roupa foram produzidos 
por meio da exploração de 
mão de obra, se foram fei-
tos com materiais tóxicos, 
se passaram por algum ti-
po de fiscalização prévia, 
enfim. Nada disso impor-
ta. Este consumismo exa-
cerbado a que somos cons-
tantemente bombardeados 
reflete em coisas cada vez 
mais descartáveis, que po-
luem e acabam com os re-
cursos naturais do planeta, 
já tão escassos.

Os itens apreendidos 
na região são apenas uma 
parte das milhões de uni-
dades que passam pela 
fronteira e abarrotam o co-
mércio brasileiro. Isto mos-
tra o potencial que este ti-
po de negócio tem no país, 
prejudicando os empresá-
rios, lojistas e comercian-
tes, que vivem na legalida-
de, “matando um leão por 
dia” para sobreviver. 

O mais triste é se dar 
conta que tantos produtos 
contrabandeados somen-
te vêm para este lado da 
fronteira porque existe de-
manda para isso. Passou da 
hora das pessoas se cons-
cientizarem sobre o consu-
mo sustentável.
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imagem do dia
Um homem faz 
uma chamada 
de vídeo para 
parentes sentado 
em meio a 
seus pertences 
recuperados 
após depois 
um incêndio 
em uma favela 
nos arredores 
de Jammu, na 
Índia. Mais de 
150 cabanas de 
uma favela foram 
destruídas em um 
grande fogo que 
eclodiu tarde na 
noite de domingo, 
2. A causa do 
incêndio ainda não 
foi determinada

O mês de aniver-
sário de Fernan-
dópolis foi fina-
lizado com uma 

noite de festa, homenagens, 
talento e emoção no teatro 
municipal “Merciol Viscar-
di”. A Orquestra de Sopros 
de Fernandópolis (OSFER), 
com regência e direção ar-
tística do maestro Luís Fer-
nando Paina e participação 
especial do coral da Igreja 
Adventista Boa Semente, 
presenteou o público com 
a apresentação de um novo 
arranjo do Hino de Fernan-
dópolis.

O lançamento oficial do 
projeto foi feito pela Prefei-
tura de Fernandópolis, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Cultura e a OSFER, 
contando com a participa-
ção de um grande público e 
a presença da autora do hi-
no de Fernandópolis, senho-
ra Wandalice Franco Renes-
to, uma das homenageadas 
da noite. 

Na oportunidade, a OS-
FER e o Coral Adventista 
apresentaram a nova ver-
são do hino, sendo aplau-
didos de pé. Dentro da pro-
gramação da noite, a aluna 
da escola EELAS, Juana 
Zerpa Viettro, fez uma sin-
gela homenagem a senho-
ra Wandalice, com a leitura 
de um texto que explanou a 
importância do seu traba-
lho e sua dedicação por Fer-

OSFER apresenta novo
arranjo do hino do município 
Wandalice Renesto e Luís Fernando Paina foram os homenageados no evento

nandópolis, a presenteando 
com flores.

Em uso da palavra, o pre-
feito André Pessuto demons-
trou gratidão, reconhecimen-
to e respeito à autora do hino 
de Fernandópolis, destacan-
do suas virtudes e o quanto 
ela contribuiu e ainda contri-
bui com tantos projetos. “Do-
na Wandalice expressou to-
da sua delicadeza ao criar 
a letra do hino de nossa ci-
dade, com versos simples, 
belos que hoje fazem par-
te da nossa história. É mui-
to emocionante ver todos os 
fernandopolenses, de todas 
as idades, cantando o hino 
da nossa cidade. Parabéns 
e muito obrigada por tudo o 
que sempre fez por Fernan-
dópolis”, disse.  

Emocionada, a homena-
geada Wandalice fez um 
breve relato de como foi fei-
ta a criação do hino e agra-
deceu todo carinho. “Estou 
muito surpresa, não imagi-
nava que receberia esse 
reconhecimento especial. 
Muito obrigada a todos”, 
falou.

O músico Luís Fernando 
Paina também parabenizou 
Fernandópolis, falou sobre a 
releitura do hino e todo es-
forço para manter o proje-
to da OSFER em andamen-
to. Na oportunidade, ele fez 
um agradecimento especial 
à atual administração pelo 
apoio e incentivo.

O evento foi encerrado 
pelos músicos da OSFER 
que interpretaram um se-

leto repertório musical. Os 
CDs com a gravação do hi-
no, nas versões cantada e 
tocada, foram distribuídos 
para instituições de ensino, 
entidades, faculdades e ór-
gãos públicos presentes e 
que fazem com frequência 
a execução do hino de Fer-
nandópolis.

O HINO 
O hino de Fernandópolis 

foi oficializado pela lei muni-
cipal n° 20/1965 e tem letra 
de Wandalice Franco Renes-
to e música do padre Hugo 
Van Tuyl. Meio século de-
pois, a OSFER, sob a batu-
ta do maestro Luís Fernando 
Paina, dá nova tessitura ao 
hino, com arranjos do com-
positor e arranjador, Alexan-
dre Travassos.    

Momento da apresentação do novo arranjo do hino de Fernandópolis

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  MUNICÍPIO GANHARÁ UNIDADE 

Os proprietários da 
rede de Super-
mercados Proen-
ça confirmaram 

na última sexta-feira, 31, em 
reunião com o prefeito André 
Pessuto, que está tudo certo 
para o início das obras para 
a construção da unidade de 
Fernandópolis.

O supermercado se-
rá construído na avenida 
Afonso Cáfaro, no cruza-
mento com a rua Lavínia, 
antigo prédio da Antárcti-
ca. Já neste mês de junho a 
empresa inicia a demolição 
do antigo prédio existente 
no local e dentro de seis a 
oito meses o supermercado 
deve estar pronto. De acor-
do com os proprietários do 
Proença, serão gerados cer-

ca de 140 em-
pregos dire-
tos. 
TERCEIRA 

VEZ
Esta é a 

terceira vez 
que o Proen-
ça anuncia a instalação em 
Fernandópolis. A primeira foi 
em 2013 quando o então se-
cretário de Desenvolvimen-
to Claudecir dos Santos con-
firmou a vinda da empresa.

Com sede em Pereira Bar-
reto, o Proença Supermerca-
dos foi fundado no ano de 
1960 e hoje conta com uni-
dades em Pereira Barreto 
(três), Auriflama, Ilha Soltei-
ra (duas), Jales, Três Lago-
as-MS, São José do Rio Preto 
(quatro), Votuporanga, Ta-
nabi, Santa Fé do Sul e Ca-
tanduva.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 
Pelo sexto ano, a prefei-

tura de Valentim Gentil por 
meio da Secretaria de Edu-
cação e Cultura, cedeu es-
paço para a Colônia de Fé-
rias promovida pela Igreja 
Adventista do 7º dia. As ati-
vidades serão realizadas de 
15 a 19 de julho, das 7h30 às 
11h30 na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Vi-
cente Santoro.

O tema da Colônia de Fé-
rias será Aves: Uma aven-
tura pelos ares e serão tra-
balhadas artes manuais, 
esportivas, sociais, conta-
ção de histórias, jogos, mú-
sica com aulas de instru-
mentos e brincadeiras em 
geral.

No último dia (19/07), às 
19h30, será o encerramento  
e terá apresentações para os 
pais e entrega de certifica-
dos aos participantes.

O objetivo desta ação, 
além de ocupar o tempo da 
criança durante as férias, é 
também incentivar o desen-
volvimento de habilidades, 
exercer criatividade e socia-
bilidade.

As inscrições já estão 
abertas e seguem até o dia 
30 de junho. Serão dispo-
nibilizadas 80 vagas pa-
ra crianças de 3 a 12 anos 
de idade. A taxa de inscri-
ção é no valor de R$10, di-

nheiro que será usado para 
a compra de materiais que 
serão utilizados para as ati-
vidades.

Para participar, pais e/ou 
responsáveis devem inscre-
ver os participantes na Ave-
nida Cavalin, 1319 – Centro 
(Luluzinha baby), de segun-
da a sexta-feira das 8h às 
18h. O telefone para mais 
informações é o (17) 98101 
2310 (WhatsApp) – falar com 
Lucimara.

A Santa Casa de Fernandó-
polis participou do V Simpó-
sio de Controle de Infecção, 
realizado pela Comissão de 
Controle de Infecção Hospi-
talar (CCIH) do Hospital Be-
neficência Portuguesa, em 
São José do Rio Preto.

O evento foi realizado no 
Salão Nobre do Hospital e 
contou com a presença de 
mais de 100 profissionais das 
diversas áreas da saúde, in-
cluindo duas colaboradoras 
da Santa Casa de Fernandó-
polis.

“A participação do hospi-
tal neste evento, foi impor-
tante para aprimorar o co-
nhecimento e para a busca 
constante de atualizações, 
a fim de oferecer um cuida-
do seguro aos nossos pacien-
tes”, destacou a enfermeira 
do Serviço de Controle de In-

fecções Relacionadas à As-
sistência à Saúde da Santa 
Casa, Letícia Caramelo Es-
trois Pântano.

“Pudemos debater so-
bre temas importantes pa-
ra a prática hospitalar, co-
mo terapia antimicrobiana, 
pacotes molhados na Cen-
tral de Materiais e Esterili-
zação, atualização sobre hi-
giene das mãos, precaução 
de contanto e isolamentos”, 
complementou a enfermeira 
Gabriela Duran, coordenado-
ra de enfermagem do Centro 
Cirúrgico.  

O evento contou com di-
versos palestrantes da área, 
trazendo a bagagem de co-
nhecimento de instituições 
como a Universidade Fede-
ral do Ceará, Universidade 
da Catalunha (Espanha), Fa-
culdade de Medicina de Ri-
beirão Preto e Universidade 
Federal de São Paulo.

Proença Supermercados: previsão de 
140 empregos e inauguração em 8 meses

Prédio será construído na avenida Afonso Cáfaro, no cruzamento com a rua Lavínia, antigo prédio da Antárctica

Serão gerados cerca de 140 empregos diretos

Em 2018, mais de 70 crianças participaram das atividades

à  INSCRIÇÕES ABERTAS

Escola Municipal receberá diversas 
atividades durante Colônia de Férias 
Inscrições para participar do projeto já estão abertas; atividades serão realizadas de 15 e 19 de julho

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

(17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.
TRATAR COM LEONILDA PELO CELULAR: (17) 99609-7429

ALUGA-SE APARTAMENTO
NO GUARUJÁ

LOCALIzADO NA PRAIA DA ENSEADA, 
A 150 METROS DA PRAIA, COM 2 qUARTOS 
E UMA SUÍTE, COM 6 CAMAS, GELADEIRA,

TELEVISÕES E EqUIPAMENTOS DE COzINHA.

à  EVENTO

Santa Casa 
participa 
de Simpósio 
sobre controle 
de infecções

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Santa Casa

Evento foi realizado no Salão Nobre do Hospital

Foto: Divulgação | Hospital Beneficência de São José do Rio Preto
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www.ksleiloes.com. 

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL (IMÓVEL RESIDENCIAL) - KS-2019 

* Os horários considerados em todos os anexos são sempre os horários de Brasília/DF 

LOTE 01 – FERNANDOPOLIS - SP - Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do 
REQUERIDO SINVAL RODRIGUES DA SILVA (CPF 472.538.683-9), residente e domiciliado na Rua 
Tupã, nº 770, Jardim Uirapuru, na cidade de Fernandópolis/SP, devidamente qualificado nos autos do 
processo nº 1000798-32.2018.8.26.0189, em trâmite na 2ª Vara Cível de Comarca de Fernandópolis/SP, 
requerida pela LEONICE EMILIA DOS SANTO (CPF 222.612.568-09). 
 
O MM. Juiz de Direito, Dr Heitor Katsumi Miura, da 2ª Vara Cível de Comarca de Fernandópolis/SP, na 
forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, 
através do portal de leilões on-line da KS LEILÕES (www.ksleiloes.com), em condições que segue: 

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: REGISTRO DE IMÓVEIS DE FERNANDOPOLIS – Matrícula 14.982 
IMÓVEL:  Um terreno situado do lado ímpar da Rua Tupã, nº 770, constante do lote 8, da quadra 8, do 
Jardim residencial Uirapuru, na cidade de Fernandópolis-SP, medindo 11,40m (onze metros e quarenta 
centímetros) de frente e fundo, por 25m (vinte e cinco metros) de cada lado, da frente ao fundo, ou seja 
285m2 (duzentos e oitenta e cinco metros quadrados), confrontando de um lado com o lote 7, de outro com 
o lote 9 e pelo fundo com o lote 18, distante aproximadamente 22m (vinte e dois metros) de esquina de 
Rua Aicaias. – C. Municipal 15.273/00. O imóvel trata-se de uma casa própria para residência com 2 (dois) 
quartos, 1 (um) banheiro; 1 (uma) sala; 1 (uma) cozinha; 1 (uma) garagem para automóvel; 1 (uma) 
varanda; 1 (um) cômodo para despejo. A casa é feita de alvenaria, sendo o corpo da casa coberto por 
telhas, tipo romana; garagem, varanda e despejo, cobertos com telhas tipo “Eternit”. Piso interno da casa, 
cerâmico; o piso da garagem, da varanda e do despejo, feitos de concreto, o imóvel encontra-se 
devidamente cercado por muros, e com grade na divisa com a calçada.  
 
2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) – Fls. 59 dos autos. 

3. DÉBITO EXEQUENDO - R$ R$24.541,72 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta 
e dois centavos) – Fls. 04 dos autos. 

4. VISITAÇÃO – previamente agendado através do e-mail contato@ksleiloes.com ou do Telefone (19) 
3504-2890. 

5. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/06/2019, às 14h30min, e termina em 12/06/2019, às 
14h30min e; 2ª Praça começa em 12/06/2019, às 14h30min, e termina em 02/07/2019, às 14h30min. 

6. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior que 
a avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 70% do valor da avaliação (2ª 
Praça). O pagamento deve ser à vista. 

7. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial 
do Banco do Brasil S.A. ou CEF através do site www.bb.com.br ou www.caixa.gov.br, respectivamente, no 

www.ksleiloes.com.

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL (IMÓVEL RESIDENCIAL) - KS-2019
* Os horários considerados em todos os anexos são sempre os horários de Brasília/DF

LOTE 01 – FERNANDOPOLIS - SP - Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel e para intimação do REQUE-
RIDO SINVAL RODRIGUES DA SILVA (CPF 472.538.683-9), residente e domiciliado na Rua Tupã, nº 770, 
Jardim Uirapuru, na cidade de Fernandópolis/SP, devidamente qualificado nos autos do processo nº 1000798-
32.2018.8.26.0189, em trâmite na 2ª Vara Cível de Comarca de Fernandópolis/SP, requerida pela LEONICE 
EMILIA DOS SANTO (CPF 222.612.568-09).

O MM. Juiz de Direito, Dr Heitor Katsumi Miura, da 2ª Vara Cível de Comarca de Fernandópolis/SP, na 
forma da lei, nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, 
através do portal de leilões on-line da KS LEILÕES (www.ksleiloes.com), em condições que segue:

1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: REGISTRO DE IMÓVEIS DE FERNANDOPOLIS – Matrícula 14.982 
IMÓVEL:  Um terreno situado do lado ímpar da Rua Tupã, nº 770, constante do lote 8, da quadra 8, do Jardim 
residencial Uirapuru, na cidade de Fernandópolis-SP, medindo 11,40m (onze metros e quarenta centímetros) 
de frente e fundo, por 25m (vinte e cinco metros) de cada lado, da frente ao fundo, ou seja 285m2 (duzentos e 
oitenta e cinco metros quadrados), confrontando de um lado com o lote 7, de outro com o lote 9 e pelo fundo 
com o lote 18, distante aproximadamente 22m (vinte e dois metros) de esquina de Rua Aicaias. – C. Municipal 
15.273/00. O imóvel trata-se de uma casa própria para residência com 2 (dois) quartos, 1 (um) banheiro; 1 
(uma) sala; 1 (uma) cozinha; 1 (uma) garagem para automóvel; 1 (uma) varanda; 1 (um) cômodo para despejo. 
A casa é feita de alvenaria, sendo o corpo da casa coberto por telhas, tipo romana; garagem, varanda e despejo, 
cobertos com telhas tipo “Eternit”. Piso interno da casa, cerâmico; o piso da garagem, da varanda e do despejo, 
feitos de concreto, o imóvel encontra-se devidamente cercado por muros, e com grade na divisa com a calçada. 

2. AVALIAÇÃO TOTAL - R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) – Fls. 59 dos autos.
3. DÉBITO EXEQUENDO - R$ R$24.541,72 (vinte e quatro mil quinhentos e quarenta e um reais e setenta 

e dois centavos) – Fls. 04 dos autos.
4. VISITAÇÃO – previamente agendado através do e-mail contato@ksleiloes.com ou do Telefone (19) 

3504-2890.
5. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 10/06/2019, às 14h30min, e termina em 12/06/2019, às 

14h30min e; 2ª Praça começa em 12/06/2019, às 14h30min, e termina em 02/07/2019, às 14h30min.
6. CONDIÇÕES DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance superior ou maior que a 

avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 70% do valor da avaliação (2ª Praça). 
O pagamento deve ser à vista.

7. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial 
do Banco do Brasil S.A. ou CEF através do site www.bb.com.br ou www.caixa.gov.br, respectivamente, no 
prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, o arrematante 
receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). 

8. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 4% (quatro por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no 
valor do arremate) e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) 
dia útil a contar do encerramento do leilão na conta do Leiloeiro Oficial: Gease Henrique de Oliveira Miguel 
CPF 268.667.428-89, Banco do Brasil S.A, Agência 1227-0, C/C 38799-1 (Art. 884, Par. Único do NCPC e 
Art. 24, Par. Único do Decreto nº 21.981/32). 

OBS: Em caso de “Remissão” ou “Acordo” fica previsto a cobrança de comissão do percentual de 0,5%, 
caso o acordo ou a remissão ocorrer após publicação de edital e antes da realização do praceamento.

9. DO CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO LEILÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: Caso 
o leilão seja cancelado/suspenso após a publicação do edital, por pagamento da dívida, será devido o reem-
bolso das despesas já suportadas pelo leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa 
ao cancelamento.

10. DÉBITOS  OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE – Em caso de arrematação, o crédito do requerente 
no processo em epígrafe, por sua natureza “propter rem”, acrescido de eventuais débitos de IPTU (mediante 
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa), terá preferência sobre os demais, sendo o 
débito atualizado, acrescido das parcelas vincendas até a realização da alienação (Art. 323, Art. 908, § 1º e § 2º 
do NCPC e Art. 130, Par. Único do CTN). O bem será alienado no estado de conservação em que se encontra, 
sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que 
será responsável pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição 
de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de responsabilidade 
do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos serão 
atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. 
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis.

OBS: Fica decidido que o Arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, 
exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários conforme o art. 130, parágrafo único, do CTN, bem como 
correrão por sua conta as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte, transferência 
patrimonial dos bens arrematados e diligências do oficial de justiça, se houver.

11. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Ofício que tramita a ação, ou no escritório 
do leiloeiro, localizado na Rua Adamastor Pirschner, 200, Jardim Santa Clara do Lago 1 – Hortolândia/SP, ou 
ainda, pelo telefone (19) 3504-2890 e e-mail: contato@ksleiloes.com. Para participar acesse www.ksleiloes.com. 

Fica o requerido SINVAL RODRIGUES DA SILVA (CPF 472.538.683-9), Rua Tupã, nº 770, Jardim 
Uirapuru, na cidade de Fernandópolis/SP, devidamente qualificado nos autos do processo nº 1000798-
32.2018.8.26.0189, em trâmite na 2ª Vara Cível de Comarca de Fernandópolis/SP, e a requerida LEONICE 
EMILIA DOS SANTOS (CPF 222.612.568-09), e demais interessados, INTIMADOS das designações 
supra, caso não seja localizado para a intimação pessoal, bem como da Penhora realizada, conforme consta do 
processo. Dos autos em epígrafe não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Fernandópolis, 16 de maio de 2018.

Eu, _______________________, Escrevente Digitei,
Eu, _______________________, Escrivã (o) Diretor (a), Subscrevi.

_________________________________ 

DR. HEITOR KATSUMI MIURA
JUIZ DE DIREITO

Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.546.

publicações

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 020/2019 – Processo nº 046/2019 

 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 020/2019, objeto do Processo nº 046/2019. Tipo: menor preço unitário por item. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de clínica 
geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Meridiano, conforme 
especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência). Entrega e abertura dos 
Envelopes: 17 de junho 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, 03 de junho de 2019. 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 019/2019 – Processo nº 044/2019 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 019/2019, objeto do Processo nº 044/2019. Tipo: menor preço unitário por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 
BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP. Entrega e abertura dos Envelopes: 17 de junho de 2019 
às 14:10h. 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, 03 de junho de 2019. 

 
 
 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  

 

 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 020/2019 – Processo nº 046/2019 

 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 020/2019, objeto do Processo nº 046/2019. Tipo: menor preço unitário por item. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços médicos na área de clínica 
geral, para atendimento na Unidade Básica de Saúde do Município de Meridiano, conforme 
especificações constantes no Anexo I (Termo de Referência). Entrega e abertura dos 
Envelopes: 17 de junho 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, 03 de junho de 2019. 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  
 

Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.546.
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 019/2019 – Processo nº 044/2019 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 019/2019, objeto do Processo nº 044/2019. Tipo: menor preço unitário por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 
BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP. Entrega e abertura dos Envelopes: 17 de junho de 2019 
às 14:10h. 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, 03 de junho de 2019. 

 
 
 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 021/2019 – Processo nº 048/2019 

 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 021/2019, objeto do Processo nº 048/2019. Tipo: 
menor preço unitário por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
(ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. Entrega e abertura dos Envelopes: 18 de Junho 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, 03 de junho de 2019. 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 019/2019 – Processo nº 044/2019 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP/MEI 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial 
nº 019/2019, objeto do Processo nº 044/2019. Tipo: menor preço unitário por item. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE 
BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES AO 
MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP. Entrega e abertura dos Envelopes: 17 de junho de 2019 
às 14:10h. 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, 03 de junho de 2019. 

 
 
 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 021/2019 – Processo nº 048/2019 

 
 
 
O Município de Meridiano torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 021/2019, objeto do Processo nº 048/2019. Tipo: 
menor preço unitário por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS 
(ETANOL E GASOLINA COMUM) PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL, COM ENTREGA PARCELADA PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. Entrega e abertura dos Envelopes: 18 de Junho 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, 03 de junho de 2019. 

 
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal  
 

A partir do dia 10 de 
junho, os coopera-
dos de Fernandó-
polis encontrarão 

a agência da Sicoob UniCen-
tro Brasileira, localizada na 
Avenida Afonso Cafaro, Nº 
2611, Bairro Corinto, mais 
aconchegante e moderna.

A reforma tem por objeti-
vo oferecer mais comodida-
de, além de um atendimento 
personalizado, seguindo as-
sim o padrão da Sicoob Uni-
Centro Brasileira, que está 
ativa há 27 anos.

Os associados que se diri-
girem à agência na data de 
reinauguração serão recep-
cionados pela diretoria da 

cooperativa e haverá um ca-
fé durante todo o expediente.

A COOPERATIVA
A Sicoob UniCentro Brasi-

leira está presente nos es-
tados de Goiás, Tocantins, 
São Paulo e no Distrito Fe-
deral. Atualmente, a coope-
rativa é composta por mais 
de 33 mil associados e ad-
ministra mais de R$ 2,5 bi-

lhões. O resultado (sobras) 
do ano passado foi superior 
a R$ 104 milhões, o qual foi 
distribuído entre os coo-
perados.
 SERVIÇO
l Data: 10/06/2019
l Horário: das 10h às 16h
l Local: Av. Afonso Cafaro, 

Nº 2611, Bairro Corinto – 
Fernandópolis (SP).

Sicoob reinaugura
agência no município Utilize o QR Code 

para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Unidade foi reformada para receber seus associados com mais comodidade
 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicoob



Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Após 50 dias de 
campanha dire-
cionada para o 
grupo prioritá-

rio, o Ministério da Saúde 
abriu nesta segunda-feira, 
3, a possibilidade de vacina-
ção contra a gripe para to-
da a população. Até a última 
sexta-feira, 31, 20% do pú-
blico-alvo ainda não estava 
imunizado – faltam 11,9 mi-
lhões de pessoas para atin-
gir a meta de 90% de cober-
tura.

A medida, segundo o mi-
nistério, busca evitar o des-
perdício das doses – a cam-
panha segue até que elas 
acabem. Mesmo assim, o 
grupo prioritário continua-
rá tendo precedência para a 
aplicação em todas as unida-
des de saúde. 

Os principais alvos são 
gestantes, mulheres que 
deram à luz há menos de 45 
dias, crianças menores de 
seis anos, idosos, pessoas 
com doenças crônicas, tra-
balhadores da área de saú-
de, professores e povos in-
dígenas.

Seis esta-
dos atingi-
ram a meta: 
Amazonas 
(98,5%), Ama-
pá (98,5%), 
Pernambuco 
(93,6%), Es-
pírito Santo (91,3%), Ron-
dônia (90,4%) e Maranhão 
(90%). Os estados com me-
nor adesão são Rio de Janei-
ro (63,7%), Acre (73%) e São 
Paulo (73,1%).

A escolha do grupo prio-
ritário é determinada pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A imuniza-
ção é a forma mais eficaz 
de evitar a infecção. A va-
cina protege contra os três 
subtipos do vírus que mais 
circulam no Hemisfério Sul, 
incluindo o H1N1, principal 
responsável pelas mortes 
no Brasil.

Até o último dia 11 de 
maio, o país teve 807 ca-
sos da Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) 
por influenza, com 144 mor-
tes no total – 89 óbitos e 407 
registros de infecções cau-
sadas pelo vírus influeza A 
(H1N1).

à  IMUNIzAÇãO

Vacinação 
contra a gripe é 
liberada para todos
Campanha segue até que as doses acabem

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

Faltam 11,9 milhões de pessoas para
atingir a meta de 90% de cobertura

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

à  TRÂNSITO 

à  FORAGIDOS 

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

TERÇA-FEIRA, 04 DE JUNHO DE 2019  |  Geral | A5

Dezesseis moto-
ristas foram au-
tuados por em-
briaguez ao 

volante ou recusa do tes-
te do bafômetro, durante 
a noite e a madrugada de 
sábado, 1.

Ao todo, o programa Di-
reção Segura, do Detran, 
fiscalizou 288 veículos na 
avenida Expedicionários 
Brasileiros.

Os condutores foram autu-
ados terão de pagar multa no 
valor de R$ 2,9 mil, além de 
responderem a processo ad-
ministrativo para a suspen-
são do direito de dirigir por 
12 meses.

Todos os motoristas fla-
grados em fiscalizações 

Um homem foi socorrido 
após ser baleado em uma chá-
cara, em Jales, na noite do úl-
timo sábado, 1º. A Polícia Ci-
vil faz buscas pelos homens 

que permanecem foragidos. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, a vítima estava na fren-
te da casa dela quando dois 
suspeitos se aproximaram e 
realizaram diversos disparos 
com uma arma de fogo.

A vítima foi atingida por 
quatro disparos nas costas, 
no abdômen, em um dos bra-
ços e no tórax. Ela foi socor-
rida ao Hospital Santa Ca-
sa do município. O estado 
de saúde dela é considera-

do estável. Ainda de acordo 
com a corporação, a Polícia 
já ouviu algumas testemu-
nhas. Uma desavença en-
tre a família da vítima e dos 
suspeitos pode ter motiva-
do o crime.

- EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 05/2019 -

Processo Administrativo nº 25/2019
Processo de Dispensa de Licitação nº 05/2019

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/
SP.

CONTRATADA: PLIS INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA. 
– M.E.

OBJETO: Contratação de serviços de locação de Sistema Inteligente 
para Gestão de Comunicação (SIGC), com administração do sistema e 
fornecimento dos equipamentos necessários em regime de comodato, 
junto à Câmara Municipal de Fernandópolis/SP (Palácio 22 de Maio 
“Prefeito Edison Rolim”).

VALOR MENSAL: R$ 770,00 (setecentos e setenta reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 9.240,00 (nove mil duzentos e qua-

renta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2 – CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
01 – PODER LEGISLATIVO
01.01.01 – Corpo Legislativo
01.031.0001.2078.0000 – Manutenção da Secretaria da Câmara
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
MODALIDADE: Dispensa de Licitação (Art. 24, II, da Lei Federal 

nº 8.666/93).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, com início em 01 de 

JUNHO de 2019 e término em 31 de MAIO de 2020.
Fernandópolis – SP, 01 de Junho de 2019.

- CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP -
Ademir de Jesus Almeida – Presidente.

CONTRATANTE
Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Junho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.546.

- EXTRATO DO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 06/2019 -

Processo Administrativo nº 29/2019
Processo de Dispensa de Licitação nº 06/2019

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/
SP.

CONTRATADA: PLIS INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA. 
– M.E.

OBJETO: Contratação de serviços de telecomunicações consistentes na 
implementação, operação e manutenção de um link de acesso, síncrono, 
dedicado à internet, na velocidade de 1000Mbps, com disponibilidade 
de 24 (vinte e quatro) horas por dia, durante 07 (sete) dias da semana, a 
partir de sua ativação até o término do contrato, mediante implantação 
de link de comunicação de dados de ativa a ser instalado junto à sede da 
Câmara Municipal de Fernandópolis/SP (Palácio 22 de Maio “Prefeito 
Edison Rolim”).

VALOR MENSAL: R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
VALOR GLOBAL ANUAL: R$ 6.480,00 (seis mil quatrocentos e 

oitenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2 – CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP
01 – PODER LEGISLATIVO
01.01.01 – Corpo Legislativo
01.031.0001.2078.0000 – Manutenção da Secretaria da Câmara
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
MODALIDADE: Dispensa de Licitação (Art. 24, II, da Lei Federal 

nº 8.666/93).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, com início em 01 de 

JUNHO de 2019 e término em 31 de MAIO de 2020.
Fernandópolis – SP, 01 de Junho de 2019.

- CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP -
Ademir de Jesus Almeida – Presidente.

CONTRATANTE
Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Junho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.546.

policiais

têm direito à ampla de-
fesa, até que a Carteira 
Nacional de Habilitação 

(CNH) seja efetivamente 
suspensa.

Se o condutor voltar a co-

meter a mesma infração 
dentro de 12 meses, o valor 
da multa será dobrado.

publicações

Programa Direção Segura autua 16 
motoristas por embriaguez ao volante 

Polícia procura suspeitos de 
atirarem contra homem em chácara 

Ao todo, programa fiscalizou 288 veículos na avenida Expedicionários Brasileiros

Ao todo, o programa do Detran fiscalizou 288 veículos na Expedicionários Brasileiros

Vítima estava na frente da casa dela quando dois suspeitos se 
aproximaram e realizaram diversos disparos com uma arma de fogo

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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à  PAULISTA

A equipe feminina de vo-
leibol de Fernandópolis con-
quistou o segundo lugar do 
Torneio Aberto de Vôlei Sesc 
2019, neste último domingo, 
realizado na cidade de São 
José do Rio Preto.

A equipe de São José do 
Rio Preto sagrou-se cam-
peã ao derrotar a equipe 
fernandopolense pelas par-
ciais de 25x22 e 25x17, nes-
ta que foi uma reedição da 
final dos Jogos Regionais 
de 2018.

O Torneio Aberto de Vô-
lei Sesc 2019 teve início no 
mês de março, contou com a 

participação de 16 equipes, 
e os jogos foram realizados 
no Sesc em Rio Preto.

“Esse torneio, além de ser 
a primeira competição do 
ano, serve de preparação 
para o ‘Jogos Regionais’ que 
acontecerão de 02 a 13 de 
julho em Andradina. Lógico 

que queríamos o título, mas 
estamos muito satisfeitos 
com o desempenho da equi-
pe e acreditamos que pode-
mos ir longe nas próximas 
competições, graças ao em-
penho de toda equipe”, co-
mentou o técnico Fábio Ca-
variani.

Após vencer o 
América por 2 a 
1 no estádio Be-
nedito Teixeira, 

em Rio Preto, na manhã de 
domingo, 2, o Fernandópolis 
Futebol Clube (Fefecê) reto-
mou a liderança do Grupo 1 
do Campeonato Paulista da 
Quarta Divisão, com 18 pon-
tos, mesma pontuação do 
Andradina, vice-líder da cha-

ve. No critério de desempa-
te (saldo de gol), a Águia tem 
9 contra 6 do Foguete da No-
roeste.

JOGO EM RIO PRETO 
O Fernandópolis venceu o 

América, em partida válida 
pela 10ª rodada da compe-
tição. Os donos da casa saí-
ram na frente do placar, com 
gol do Henrique aos 39 minu-
tos do primeiro tempo. Mas, 
na etapa complementar, 
ocorreu a virada do Fefecê, 

com gols de Murilo e Júnior 
Bala. Com a vitória, o Fefecê 
volta a ser líder da chave en-
quanto que o time de São Jo-
sé do Rio Preto é o sexto, com 
7 pontos.

PRÓXIMA RODADA 
Na próxima rodada, o Amé-

rica encara, fora de casa, no 
estádio Antônio Pereira Bra-
ga, o José Bonifácio. A par-

tida acontece no sábado, às 
15h. O Fernandópolis volta 
a entrar em campo no próxi-
mo domingo, às 10h, quando 
recebe em casa, no estádio 
Cláudio Rodante, o Osvaldo 
Cruz. Caso obtenha resultado 
positivo, o Fefecê já garante a 
classificação à segunda fase 
do estadual com duas roda-
das de antecedência.

VELHO
CONHECIDO!   

O Osvaldo Cruz, que se re-
forçou durante o returno, é o 
4º colocado com 11 pontos 
e tem como treinador Betão 
Alcântara, que subiu com o 
Fefecê à Série A3, em 2015. 
Naquele ano, a Águia foi vi-
ce-campeã da Quarta Divi-
são do Paulista. 

à  VÔLEI

Equipe feminina fica com segundo
lugar em competição regional
Competição serviu de preparação para os Jogos Regionais

Equipe feminina de Fernandópolis conquistou o 
segundo lugar do Torneio Aberto de Vôlei Sesc 2019

Fefecê retoma a liderança do Grupo 1 e 
tem ‘parada dura’ na próxima rodada 

Águia venceu o América, no domingo, 
no estádio Benedito Teixeira, em Rio Preto, 

e já se prepara para enfrentar o
Osvaldo Cruz, no Cláudio Rodante

Fefecê derrotou o América, por 2 a 1, em Rio Preto, pelo Paulista  

Foto: João Leonel 

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net
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Humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Terça-feira, 18h00

Laila sugere que Dalila/Basma se 
consulte com Letícia. Faruq faz a pro-
va prática para revalidar seu diplo-
ma de médico no Brasil. Paul conven-
ce Camila a ir ao evento no Instituto 
Boas Vindas. Missade vê Helena ten-
tando falar com Elias. Cibele é irôni-
ca com Dalila/Basma. Jamil e Bruno 
brigam durante o jogo, e Laila inter-
vém. Missade confidencia a Dalila/
Basma que se preocupa com o en-
cantamento de Elias por Helena. Da-
lila/Basma leva Raduan para brincar 
longe dos pais e deixa o menino so-
zinho em uma praça.

VERÃO 90 
Terça-feira, 19h15

Jerônimo e João se agridem no pla-
co e a briga é transmitida pela tv. 
Madá tem uma visão com os filhos 
de Janaína. Jerônimo denuncia João 
por ter usado nome falso. Mercedes 
humilha Jerônimo. João faz um dis-
curso, emocionando todos da pla-
teia.Tobé visita Candé na prisão. 
Mercedes promete a Janaína que 
não prejudicará João, em troca de 
seu afastamento de Herculano. Die-
go avisa a Larissa que Candé será 
solto. Jerônimo comunica a Vanes-
sa que se vingará de João, Manu e 
dos Ferreira Lima.

TOPÍSSIMA
Terça-feira, 20h50

Antonio e Sophia chegam até a dele-
gacia e pedem para ver o prisionei-
ro antes de ser transferido. Inês diz 
estar desconfiando que Edevaldo a 
trai. Gabriela diz estar pronta para 
voltar às aulas. Antonio e Sophia se-
guem o comboio. Beatriz se deses-
pera com o sumiço de Paulo Rober-
to. Minha Flor finge ser outra pessoa 
e troca mensagens com Mão de Va-
ca. Antonio e Sophia tentam avisar a 
André sobre a aproximação das mo-
tos. Pedro e os outros motoqueiros 
começam a atirar contra o comboio 
policial. Antonio e Sophia tentam se 
proteger.

A DONA DO PEDAÇO
Terça-feira, 21h00

Régis explica sua situação para Jo-
siane. Lyris estranha quando Ag-
no volta para casa com fome. Otá-
vio procura Edilene. Amadeu conta 
de Maria para Gilda. Maria revela a 
Josiane que Amadeu está vivo. Gil-
da descobre um nódulo no seio. Ma-
ria questiona Márcio sobre Amadeu. 
Virgínia vê Otávio e Edilene juntos 
e disfarça. Fabiana começa a traba-
lhar na construtora. Gilda vai ao mé-
dico. Maria apresenta Amadeu para 
Josiane, que finge gostar do pai. Vir-
gínia e Fabiana se encontram. Ama-
deu decide ficar com Maria.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Nadine parabeniza Sergio pelo seu 
trabalho no desenvolvimento do ga-
me. Sem memória, Lindomar ainda 
acredita que é sambista. João cor-
re, mas não consegue alcançar os 
bandidos. Bento, Poliana e Luigi en-
sinam Kessya a jogar Vetherna. Na 
padaria, Vini diz a Gabi que irá ao 
dentista que ela recomendou. Gui-
lherme pergunta ao seu pai se Ci-
ro tinha algum problema na empre-
sa, e Roger fica desconfiado. Roger 
proíbe Filipa de andar com João pe-
la comunidade. Arlete, Veronica e 
Gleyce organizam as roupas para o 
bazar beneficente.

MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Madureira discute com Marco. Filipe 
se incomoda com o beijo de Martinha. 
Serginho convence Rita a contar para 
Guga que Regina a procurou. Filipe não 
gosta de ver Rita na rua com Guga e 
Serginho. Daniel e Tatoo implicam um 
com o outro na ONG. Cléber encontra 
Marco. Max critica Regina por acreditar 
em Rita. César expulsa Karina de seu 
quarto no hospital.Vânia decide contar 
para a filha a verdade sobre seu relacio-
namento com César. Karina descobre 
sobre Jaqueline na recepção do hospi-
tal. Max culpa Regina pelo comporta-
mento agressivo de Guga. Karina vai à 
casa de Vânia. Madureira vê Anjinha 
e Cléber namorando, e provoca Marco. 

Apoio:
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social

celebridades

Jojo Todynho segue celebrando as conquis-
tas de sua carreira e vida pessoal. Após gra-
var uma música em espanhol ao lado da do-
minicana La Materialista e da ex-estrela da 
Disney e sensação no México Belinda, a ca-
rioca foi aprovada no cadastro de elenco da 
TV Globo e já pode ser convidada para atuar 
em futuras produções na televisão: “Acho que 

Ludmilla assumiu na-
moro com a bailari-
na Brunna Gonçal-
ves, em entrevista 

ao colunista Leo Dias, nesta 
segunda-feira, 3. “Estou na-
morando com a minha baila-
rina e melhor amiga Brunna 
Gonçalves. E a música ‘Es-
pelho’, que está no meu novo 
DVD foi dedicada a ela”, re-
velou a funkeira, citando o ál-
bum “Hello Mundo”, lançado 
na semana passada em cine-
ma. Brunna integra o corpo de 
balé da cantora desde 2017. 
Na semana passada, para a 
mesma publicação, Ludmilla 

já havia acenado que pode-
ria se relacionar com uma mu-
lher. “Eu não tenho problema 
nenhum em pegar mulher, ló-
gico que eu fico com mais ho-
mem, mas aqui é zero precon-
ceito”, afirmou. A artista não 
assumia um relacionamento 
desde o fim do namoro com 
o produtor Xerxes Frechiani, 
em dezembro de 2016.

ANITTA E SIMONE 
E SIMARIA SÃO 

CONVIDADAS DO 
DVD DE LUDMILLA

Recuperada de uma lesão 
na coluna, que a fez ser le-
vada para um hospital, fes-

tejou o novo DVD, grava-
do em fevereiro, no Rio de 
Janeiro e que inclui em su-
as 24 faixas sucessos como 
“Sou Eu” e “Bom”. O disco 
conta ainda com a participa-
ção de Leo Santana e Anit-
ta, além da dupla Simone e 
Simaria. “Esse DVD tem tu-
do que eu sempre quis fazer 
e mostrar e nunca consegui. 
Coloquei muita garra, muita 
força e muito coração. Estou 
explodindo de ansiedade!”, 
comemorou Ludmilla, com-
parada à jogadora de mes-
mo nome da seleção femini-
na de futebol.

Alan de Barros celebrou idade nova 
no último domingo. Parabéns!

Alisson Brambila apagou 
as velinhas no último 

sábado, 01. Felicidades!
A sorridente Denise Reynaldo recebe 
muitas felicitações de seus familiares.

Laira Caroline recebe os 
parabéns pelo seu aniversário.

Leticia Garcia está na lista dos 
homenageados da semana.

Nikolly Sanches festeja a data 
ao lado de amigos e familiares. 

gostaram do meu lado atriz, pelo visto eu sur-
preendi”, revela. Além disso, ela segue dedi-
cada ao seu processo de emagrecimento, e já 
perdeu mais 2kg após já ter eliminado 16kg 
antes de colocar silicone nos seios.

“Eu sempre soube que não vim a esse mun-
do a passeio, mas não estava muito claro na 
minha mente qual seria minha missão. Estou 
indo muito bem na minha carreira e posso di-
zer que já comemoro uma carreira internacio-
nal. Meu grande sonho sempre foi fazer a re-
forma na casa da minha vó para dar conforto 
a ela e isso já consegui. Agora o que vier é bô-
nus”, conta Jojo emocionada.

Após um rápido relacionamento com o jo-
gador de futebol amador Felipe Correia, Jojo 
agora está solteira. E sem um novo amor em 
sua vida, a cantora segue dedicada ao seu pla-
no de emagrecer e já planeja novas plásticas.

“’Tô’ firme e forte no meu foco, não só pela 
estética mas também pela minha saúde. Quero 
fazer uma lipo nas costas e com isso enxertar a 
gordura no bumbum para deixar ele mais em-
pinadinho. Veio de mim mesmo a ideia das ci-
rurgias. Eu sou assim, um belo dia acordo com 
alguma ideia na cabeça e vou lá e faço”, afirma.

Antes de 
colocar silicone 
nos seios, Jojo 

perdeu 16kg

Ludmilla tem novo amor: “estou namorando
a minha bailarina Brunna Gonçalves”

Ludmilla com
a namorada

Bruna 
Gonçalves 

Jojo Todynho passa em teste de 
elenco e planeja novas plásticas


