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59 mil vagas 
no segundo 
semestre
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Receita Federal 
identifica 
R$ 1 bilhão em 
sonegação fiscal
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Santana atinge
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Palmeira d’Oeste 
estão na final da 
Copa Palmeirinha
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por tentativa
de assalto 
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 04/06/19

 27°

 13°

0mm 
0%


chuva

 94% 
47%

SE 
15km/h


vento

 06:50h 
17:48h

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

QUA - 05/06/19

 26°

 11°

0mm 
0%


chuva

 71% 
35%

E 
20km/h


vento

 06:50h 
17:47h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUI - 06/06/19

 28°

 12°

0mm 
0%


chuva

 77% 
40%

ENE 
17km/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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44%
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vento

 06:51h 
17:48h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 08/06/19
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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celebridades social

Viviane Araujo nega romance 
com diretor da Rede Globo: 
“Papinha é um grande amigo”

Neymar recebe 
apoio da mãe e da irmã 
nas redes sociais 
após acusação: 
‘’perdoe essa menina’’

Viviane Araujo foi pega de sur-
presa com os rumores de roman-
ce com o diretor Rogerio Gomes. 
Em entrevista ao “TV Fama”, a 
artista esclareceu sua relação 
com o ex-namorado da atriz Pa-
olla Oliveira, intérprete da in-
fluencer Vivi Guedes da novela 
“A Dona do Pedaço”. “Papinha é 
um grande amigo. A gente nun-
ca teve nada”. 

A mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, e a irmã do 
jogador, Rafaella, postaram mensagens de apoio 
ao jogador no Instagram. Nadine pediu para que 
o atacante perdoe a mulher que o acusou de estu-
pro, enquanto Rafaella disse que o jogador “nun-
ca faria uma coisa dessas”. Na última sexta, uma 
mulher registrou boletim de ocorrência em São 
Paulo no qual diz que foi estuprada por Neymar.

Página A8

Os me-
l h o r e s 
cl iques 
com os 
d e s t a -
ques em 
eventos e 
comemo-
rações de 
Fernan-
dópolis e 
região estão na coluna Social. do 
jornal “O Extra.net”. Na foto, des-
taque para a aniversariante Tatia-
na Brandini. Confira também o 
resumo da sua novela favorita. Pá-
ginas A7 e A8

à  EXPECTATIVA

Eleição suplementar para
escolher novo prefeito
deve ocorrer em agosto 
Cartório da 302ª Zona Eleitoral aguarda decisão
para expedir a comunicação sobre o novo pleito

A eleição suplementar para 
prefeito de Meridiano, mu-
nicípio localizado a 14 qui-
lômetros de Fernandópolis, 

deve ocorrer somente após decisão da 
Justiça Eleitoral. Segundo apurou a 
reportagem, o TSE ainda não colocou 
em pauta para votação o cronograma 

para definição de data para a eleição 
suplementar. A expectativa é de que 
o novo pleito ocorra no primeiro do-
mingo de agosto de 2019. Página A3

à  ATENÇÃO! 

Só atenda dedetizadores com 
identificação e uniformes oficiais

Empresa contratada pela Prefeitura começará as 
visitas nos imóveis visando combater a dengue

Na manhã de ontem, 04, a Prefeitu-
ra de Fernandópolis informou que o 
serviço de nebulização bairro a bairro 
continua sendo feito pela empresa Es-
pante Dedetizadora. A empresa ven-
ceu o processo licitatório para fazer 
todo o trabalho de visita nos imóveis 
no combate à (Dengue, Chikungunya) 

entre outros vetores. Os funcionários 
trabalham todos uniformizados, com 
identificação do nome da empresa. Os 
uniformes utilizados são da cor verde. 
Posteriormente, é feito o trabalho de 
nebulização, na qual os uniformes dos 
funcionários são da cor bege e verde. 
Página A5

à  OPORTUNIDADE

Sabesp: 
inscrição para 
concurso 
público 
termina 
nesta quinta 

Estudantes dos ensinos Médio Re-
gular, Médio Técnico e Superior que 
tenham interesse em trabalhar na 
Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) têm 
até quinta-feira, dia 6, para fazer a ins-
crição, exclusivamente pela internet. 
São 947 vagas de estágio distribuídas 
na Região Metropolitana de São Pau-
lo, interior e litoral. Página A2

O presidente da Associação 
dos Municípios do Oeste Paulista 
(AMOP), Liberato Caldeira, ex-pre-
feito de Valentim Gentil, entregou, 
nesta segunda-feira, 3 de junho, ao 
Secretário de Turismo do Estado de 
São Paulo, Vinícius Lummertz, um 
ofício contendo reivindicações dos 
prefeitos e vereadores das cidades 

que compõem a área de abrangên-
cia da entidade. O secretário estadual 
de Turismo esteve na cidade de Votu-
poranga, onde participou do 1º En-
contro de Lideranças do Turismo do 
Noroeste Paulista, cuja finalidade foi 
discutir novas diretrizes para o pro-
grama “Municípios de Interesse Tu-
rístico – MIT”. Página A3

à  MIT

Presidente da AMOP 
entrega reivindicações 
ao secretário 
estadual de Turismo

 Página A4
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à  OPORTUNIDADE

Os primeiros 
momentos 

Desde os primeiros mo-
mentos de nossas vi-
das, estamos nego-
ciando algo. Seja o 

bebê que chora para convencer 
a mãe de que precisa de atenção, 
a criança que pede para brincar 
com os amigos, o adolescente que 
quer chegar após a meia-noite ou 
a pessoa que está em uma entre-
vista de emprego visando o cres-
cimento profissional. Não impor-
ta a forma pela qual se apresenta, 
a negociação não está restrita ao 
mundo dos negócios, como pen-
sa a maioria das pessoas.

No entanto, é fato que em algu-
mas carreiras o profissional pre-
cisa ser um negociador além da 
média para alcançar o sucesso 
– nesses casos, trata-se de um 
item essencial dentro do quadro 
de suas competências. O processo 
nasce quando temos um ponto de 
vista diferente para ser discutido 
entre duas pessoas ou mais. Isso 
é, saber dominar a técnica signifi-
ca utilizar as palavras certas para 
expor sua opinião em uma reunião 
de equipe ou enxergar qual a me-
lhor maneira de apresentar um no-
vo projeto diante da concorrência.

No setor de vendas, por exem-
plo, geralmente as melhores com-
pras nascem de uma negociação 
bem-feita. Muito mais do que ter 
alguém interessado em vender e 
uma pessoa disposta a comprar, 
a busca pelos números positivos 
exige alguns passos a serem se-
guidos para que tudo se concre-
tize da forma ideal.

A proposta não é ter um indiví-
duo “bom de papo”, mas, sim, al-
guém com habilidades para con-
duzir uma conversa e chegar a um 

acordo comum, 
capaz de trazer 
benefícios a to-
dos. Como já foi 
dito por muitos 
estudiosos do 
assunto, é essencial que se tenha 
uma situação do tipo “ganha-ga-
nha” para que uma troca traga re-
sultados no longo prazo. No con-
trário, em questão de dias, uma 
das partes vai se perceber como 
prejudicada e uma sensação ne-
gativa será sedimentada no lugar 
do sentimento de bem-estar.

Antes de iniciar qualquer apro-
ximação com um possível clien-
te, é de grande importância co-
nhecer plenamente os produtos e 
serviços a serem comercializados 
e quais são os verdadeiros valo-
res da empresa, assim será possí-
vel criar argumentos sólidos, que 
contribuirão para solucionar futu-
ras dúvidas ou questionamentos. 
Além disso, a iniciativa também 
transmite a sensação de seguran-
ça, que torna o cliente mais con-
fiante e certo de que fez a melhor 
opção ao fechar o negócio.

Vale lembrar também que as 
pessoas possuem necessidades 
distintas, por isso observar o mo-
tivador de compras de cada um 
faz a diferença. Dificilmente um 
mesmo produto será oferecido pa-
ra um profissional do setor técni-
co e um comprador comum com 
os mesmos argumentos, pois 
eles possuem interesses diferen-
tes dentro da companhia. Talvez, 
um preze pelo preço e condições 
de pagamento, enquanto o outro 
pode ficar mais atento às caracte-
rísticas específicas para atender 
a sua demanda.
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imagem do dia
Milhares de pessoas 
participaram de uma 
vigília à luz de velas no 
Parque Victoria, em Hong 
Kong, pelos manifestantes 
que foram vítimas da 
brutalidade do governo 
chinês há três décadas 
no massacre da Praça da 
Paz Celestial, em Pequim. 
Hong Kong é a única 
região sob jurisdição de 
Pequim que mantém atos 
públicos sobre a repressão 
de 1989 e memoriais para 
suas vítimas.

Estudantes dos ensinos Mé-
dio Regular, Médio Técni-
co e Superior que tenham 
interesse em trabalhar na 

Companhia de Saneamento Básico 
do Estado de São Paulo (Sabesp) 
têm até quinta-feira, dia 6, para fa-
zer a inscrição, exclusivamente pe-
la internet.

São 947 vagas de estágio distribu-
ídas na Região Metropolitana de São 
Paulo, interior e litoral.  Para as pes-
soas com deficiência, estão reserva-
das 10% das vagas por modalidade 
de curso e região de classificação.

A bolsa auxílio mensal é de R$ 

1.068,00 para ensino superior, R$ 
898,00 para estudantes do ensino 
médio técnico e R$ 812,00 para os 
de ensino médio regular.

ORIENTAÇÕES
Para participar, é necessário pagar 

a taxa de inscrição é de R$ 55 para os 
estudantes do ensino médio e téc-
nico e R$ 75 para superior. O edital 
completo com vagas, orientações e 
regras para inscrição está disponí-
vel pela internet, por meio da Fun-
dação Carlos Chagas, instituição 
responsável pelo concurso público.

É necessário que o jovem tenha 
idade mínima de 16 anos e apre-
sente os pré-requisitos exigidos no 
Edital de Abertura de Inscrições 

no ato da admissão. 
O estudante deve-
rá se inscrever para 
apenas uma vaga e 
indicar no formulá-
rio de inscrição via 
internet o código da 
Opção de Curso/Re-
gião de Classificação para a qual 
deseja concorrer, conforme a tabe-
la disponível no edital.

Vale ressaltar que, ao indicar o cur-
so/região, automaticamente estará 
definida a cidade onde realizará a 
prova, marcada para o dia 30 de ju-
nho de 2019. A contratação dos can-
didatos habilitados está prevista pa-
ra setembro deste ano.

Sabesp: inscrição para 
concurso público de estágio
termina nesta quinta 

Ao todo, são 947 
vagas de estágio 

distribuídas 
na Região 

Metropolitana 
de São Paulo, 

interior e litoral

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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A eleição suplemen-
tar para prefei-
to de Meridiano, 
município loca-

lizado a 14 quilômetros de 
Fernandópolis, deve ocorrer 
somente após decisão da 
Justiça Eleitoral.

Segundo apurou a repor-
tagem, o TSE (Tribunal Su-

perior Eleitoral) ainda não 
colocou em pauta para vota-
ção o cronograma para defi-
nição de data para a eleição 
suplementar. A expectativa, 
de acordo com informações, 
é de que o novo pleito ocor-
ra no primeiro domingo de 
agosto de 2019. 

O Cartório da 302ª Zona 
Eleitoral aguarda a decisão 
para expedir a comunicação 

sobre o novo pleito. O prefei-
to interino Maicon Fabiano 
(Podemos), que havia sido 
empossado para um manda-
to de três meses, ficará um 
prazo maior no cargo. Ele as-
sumiu a Prefeitura no início 
de abril.

CASSAÇÃO 
O presidente da Câma-

ra Municipal foi empossa-
do como prefeito interino 

de Meridia-
no no início 
de abril, dois 
meses de-
pois do TSE 
cassar defi-
nitivamente 
o prefeito Val 
Rizatto (PSDB) e a vice, Már-
cia Adriano (PTN). Eles fo-
ram condenados por com-
pra de votos. 

O presidente da Associa-
ção dos Municípios do Oes-
te Paulista (AMOP), Libera-
to Caldeira, ex-prefeito de 
Valentim Gentil, entregou, 
nesta segunda-feira, 3 de ju-
nho, ao Secretário de Turis-
mo do Estado de São Pau-
lo, Vinícius Lummertz, um 
ofício contendo reivindica-
ções dos prefeitos e verea-
dores das cidades que com-
põem a área de abrangência 
da entidade.

O secretário estadual de 
Turismo esteve na cidade de 
Votuporanga, onde partici-
pou do 1º Encontro de Lide-
ranças do Turismo do Noro-
este Paulista, cuja finalidade 
foi discutir novas diretrizes 
para o programa “Municí-
pios de Interesse Turístico 
– MIT”.

Na oportunidade, o pre-
sidente da AMOP reivindi-

A Receita Federal identifi-
cou mais de R$ 1 bilhão em so-
negação fiscal de empresas, 
entre março e maio. No perío-
do, foram autuadas 5.241 em-
presas em todo o país por ir-
regularidades no Imposto de 
Renda da Pessoa Jurídica (IR-
PJ) e na Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL) 
do ano-calendário 2014.

O crédito tributário lança-
do, que inclui juros morató-
rios e multa de ofício de 75%, 
totalizou R$ 1.002.536.449,16. 

As irregularidades foram 
apuradas na Malha Fiscal 
Pessoa Jurídica.

A Receita Federal orienta 
as empresas com irregula-
ridades no IRPJ e na CSLL 
dos anos-calendário seguin-
tes a se autorregularizarem. 
Em junho de 2019, serão ini-
ciadas as ações referentes ao 
ano-calendário 2015, com en-
vio de cartas para mais de 14 
mil empresas que apresen-
tam inconsistências nos re-
colhimentos e declarações 
de IRPJ e CSLL de aproxima-
damente R$ 1,5 bilhão.

Eleição suplementar 
para escolher novo prefeito 
deve ocorrer em agosto 

Maicon Fabiano continua como prefeito interino de Meridiano 

Cartório da 302ª Zona Eleitoral aguarda decisão para expedir a comunicação sobre o novo pleito

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

à  MIT

Presidente da AMOP entrega reivindicações 
ao secretário estadual de Turismo

Liberato Caldeira reivindicou apoio de Vinicius Lummertz, e também do deputado estadual
Carlão Pignatari, para implantação de gasoduto e a volta dos trens de passageiros na região

cou a implantação de gaso-
duto na região, cuja linha se 
encontra parada em Arara-
quara há mais de 30 anos. 
De acordo com Liberato Cal-
deira, a obra, se realizada, 

traria uma economia con-
siderável para os motoris-
tas, sobretudo aqueles que 
sobrevivem do serviço de 
transporte de passageiros, 
muito utilizado por turistas, 

já que o gás é cerca de 70% 
mais barato que os demais 
combustíveis.

Outra reivindicação em 
pauta foi a volta dos trens 
de passageiros, que além 

de ser um meio de trans-
porte mais econômico, ser-
viria para fomentar o turis-
mo em todas as cidades no 
curso, bem como a recupe-
ração das estações ferroviá-

rias, objetivando a geração 
de mais empregos e oportu-
nidades.

Durante o evento, Libe-
rato também solicitou ao 
deputado estadual Carlão 
Pignatari, líder do governo 
na Assembleia Legislati-
va do Estado de São Paulo, 
apoio à pauta de reinvin-
dicações junto ao gover-
nador João Dória e ao Pre-
sidente da República Jair 
Bolsonaro.

 O presidente da AMOP 
destacou que a entidade 
possui uma preocupação 
especial com o desenvolvi-
mento do turismo na região 
noroeste. “Em tempos de 
crise, o turismo deve ser vis-
to como uma das principais 
ferramentas, senão a prin-
cipal, para gerar emprego e 
renda, pois ele é fomentado, 
principalmente, pela pres-
tação de serviços”, afirma 
Liberato.

Liberato Caldeira (à direita) e o secretário
estadual de Turismo, Vinícius Lummertz

Liberato Caldeira e o deputado
 estadual Carlão Pignatari
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R$ 1 bilhão em 
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Foram autuadas 5.241 empresas em 
todo o país por irregularidades no IRPJ
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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 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  
 

 
 

publicações

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  
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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 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  
 

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  
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(17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.

A escola municipal 
EMEF Manoel Jo-
aquim Santana 
do município de 

São João das Duas Pontes 
atingiu a nota 8,07 no Índi-
ce Desenvolvimento da Edu-
cação de São Paulo (IDESP) 
de 2018.

Os objetivos de cada esco-

la são traça-
dos levando 
em considera-
ção o desem-
penho dos 
alunos no Sis-
tema de Ava-
liação do Ren-
dimento Escolar do Estado 
de São Paulo (SARESP), por 
esse motivo, a escola sempre 
participa da prova, custeada 

O Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) vai ofertar 
59.028 vagas em 76 institui-
ções públicas de ensino em 
todo o país no segundo se-

mestre deste ano. As inscri-
ções começaram nesta ter-
ça-feira, 4, e podem ser feitas 
até sexta-feira, 7, na página 
do programa.

O número de vagas au-
mentou em relação ao ano 

passado, quando foram 
ofertadas, no segundo se-
mestre, 57.271. O número 
de instituições participan-
tes também cresceu, eram 
68. Nesta edição, de acordo 
com o Ministério da Edu-

cação, estão disponíveis 64 
cursos a mais para os can-
didatos.

Os estados com mais va-
gas são Rio de Janeiro, com 
12.937, Minas Gerais, com 
8.479, Bahia, com 6.745, e 

Paraíba, com 5.990. O re-
sultado da chamada regu-
lar será divulgado no dia 
10 de junho. As matrículas 
devem ser realizadas de 12 
a 17 de junho. O prazo pa-
ra aderir à lista de espera 

é 11 a 17 de junho. Podem 
participar do Sisu os estu-
dantes que fizeram prova 
do Exame Nacional do En-
sino Médio em 2018 e obti-
veram nota na redação aci-
ma de zero. 

Sisu oferece 59 mil vagas no segundo semestre

EMEF Manoel 
Joaquim 
Santana 
atinge meta
do IDESP

Inscrições estão abertas e vão até a próxima sexta-feira

pela Prefeitura de São João 
das Duas Pontes.

O prefeito José Carlos Ba-
ruci entende que a Educação 
tem que ser de ótima quali-
dade. “Agradeço aos alunos, 
professores, funcionários, co-

ordenadora pedagógica, di-
retor e todos que, de cer-
ta forma, colaboraram com 
o desempenho da escola”, 
destaca. 

O Índice de Desenvolvi-
mento da Educação de São 

Paulo (IDESP) é um dos prin-
cipais indicadores da quali-
dade do ensino paulista. 
Criado em 2007, o índice es-
tabelece metas que as es-
colas devem alcançar ano a 
ano, e nos últimos anos a es-

cola municipal EMEF Manoel 
Joaquim Santana vem apre-
sentando uma sequência de 
boas notas, e se destacou 
em 2018 com uma das notas 
mais altas dentre os municí-
pios da região. 

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net

Escola Municipal de Ensino Fundamental Manoel Joaquim Santana

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Na manhã de on-
tem, 04, a Prefei-
tura de Fernan-
dópolis informou 

que o serviço de nebulização 
bairro a bairro continua sen-
do feito pela empresa Espan-
te Dedetizadora. 

A empresa venceu o pro-
cesso licitatório para fazer 
todo o trabalho de visita nos 
imóveis no combate à (Den-
gue, Chikungunya) entre ou-
tros vetores.

Os funcionários trabalham 
todos uniformizados, com 
identificação do nome da 
empresa. Os uniformes uti-
lizados são da cor verde. Pos-
teriormente, é feito o traba-
lho de nebulização, na qual 
os uniformes dos funcioná-
rios são da cor bege e verde.  

CASOS PASSAM
DE 3,2 MIL

Em matéria publicada no 
início do mês (e com os da-
dos relativos até abril), o 
jornal O Extra.net informou 
que o município registra a 
maior epidemia de dengue 
da história. Confira: “Apesar 
da atuação contundente do 
Ministério Público Federal 
(MPF), através da Promotoria 
de Jales, o número de casos 
de dengue disparou em Fer-
nandópolis e hoje o municí-
pio está atravessando a pior 
epidemia de sua história.

Neste ano, totalizados os 

terão dez dias para respon-
der ao MPF, nas mais exten-
sas é maior número de casos 
positivos da doença.

PAGAMENTO EXTRA
Na tentativa de conter o 

avanço da dengue, a Secre-
taria Estadual da Saúde vai 
pagar extra a cerca de mil 
agentes das Prefeituras que 
se dispuserem a trabalhar 
aos sábados no combate ao 
mosquito Aedes aegypti.

A remuneração será de R$ 
120 por dia de trabalho. Se-
rão atendidos de imediato 50 
municípios com incidência 
superior a 300 casos de den-
gue por 100 mil habitantes 
e com tendência de aumen-
to. A maioria das cidades fica 
nas regiões noroeste e norte 
do Estado.

Além da dengue, o Ae-
des transmite zika e chi-
kungunya, sendo ainda 
potencial transmissor da 
febre amarela. A pasta vai 
usar, de início, R$ 238,5 mil 
do Fundo Estadual de Saú-
de para pagar as diárias. As 
prefeituras terão de assinar 
termo de adesão e garantir 
que os agentes trabalhem 
ao menos dois sábados por 
mês. Eles terão de fazer visi-
tas domiciliares para elimi-
nar criadouros do mosqui-
to e mobilizar a população 
nessas ações, elaborando 
relatórios das atividades. A 
Secretaria fornecerá orien-
tação e apoio técnico.

O Tribunal de Justiça 
do Estado negou recursos 
dos réus condenados pe-
la tentativa de assalto ao 
Walmart em São José do 
Rio Preto, em dezembro de 
2016. Robson Godoy da Sil-
va e Egberto Cardoso dos 
Santos foram denuncia-
dos pelo Ministério Públi-
co e condenados, em junho 
do ano passado, a 71 anos 
de prisão cada um. A sen-
tença foi emitida pela juí-
za da 1ª Vara Criminal, Lu-
ciana Cassiano Zamperline 
Cochito.

Robson e Egberto foram 
condenados pelos crimes 
de organização criminosa, 
porte ilegal de arma de uso 
restrito e de uso autoriza-
do, e tentativa de latrocínio 
(roubo seguido de morte). 
Os acusados ainda foram 
enquadrados pelo artigo 70 
do Código Penal, aplicado 
para ações com vários tipos 
de crimes. 

Os advogados de Robson 

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA.
TOMADA DE PREÇOS: N. º 002/2019. (Processo. n º 043/2019). 

AVISO: HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. Objeto: Construção de um Centro Cultural de Mira Estrela/SP, Con-
clusão da Obra, na conformidade Convênio n.º 794624/2013 Ministério da Cultura. Data Homologação: 30/05/2019. 
Data Adjudicação: 30/05/2019 Firma Vencedora:- Engcon Engenharia e Construções Ltda - EPP. Prazo Execução cf. 
Cronograma de Financeiro - Marcio Hamilton Castrequini Borges - Prefeito Municipal - Mira Estrela, 30 de Maio de 2019. 

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP.
EXTRATO DE CONTRATO N.º 069/2019.

TOMADA DE PREÇOS N.º 002/2019. (Processo n.º 043/2019). Contratante: O Município de Mira Estrela. CONTRA-
TADA: Engcon Engenharia e Construções Ltda - EPP. Objeto: Construção de um Centro Cultural de Mira Estrela/SP, 
Conclusão Obra, na conformidade Convênio n.º 794624/2013 Ministério da Cultura. Valor: R$-212.400,00 (duzentos 
e doze mil e quatrocentos reais).   Execução/Pagamento: cf. Edital. Assinatura Contrato: 03/06/2019 - Mira Estrela-SP, 
03/06/2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges. Prefeito Municipal. 
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A Polícia Civil acredita que 
o homem socorrido após ser 
atingido por quatro tiros em 
uma chácara de Jales foi ba-
leado por vingança motivada 
por uma briga envolvendo a 
família dele e a do suspeito.

O crime aconteceu na noi-
te de sábado, 1º. A vítima so-
freu ferimentos nas costas, 
no abdômen, em um dos bra-
ços e no tórax.

De acordo com o delegado 
Sebastião Biasi, responsável 
pelo caso, investigações apon-
taram que um adolescente de 
14 anos estava tendo relacio-

namentos com uma menina de 
15 anos, que é neta da vítima.

“Ocorre que a família da 
menina não aceitava o rela-
cionamento. Então, a mãe 
do adolescente foi conver-
sar com a mãe da garota. 
As duas tiveram uma briga 
e ambas acabaram sofren-
do lesões corporais leves. 
Ao chegar em casa, a mãe 
do menino contou para ele o 
que tinha acontecido”.

Ainda segundo Sebastião 
Biasi, cerca de uma hora de-
pois, houve a tentativa de 
homicídio contra o avô da 
menina que estava por per-
to na hora da confusão.

“De acordo com uma tes-
temunha, que estava no mo-
mento do crime, quatro ho-
mens foram até o local em 
duas motos. Os garupas des-
ceram e um deles fez os dis-
paros contra o homem e fu-
giram”, afirma o delegado.

A vítima foi socorrida ao 
Hospital Santa Casa do mu-
nicípio, onde passou por ci-
rurgias. O estado de saúde 
dela é considerado estável.

Os suspeitos de participa-
rem do crime permanecem 
foragidos. A identidade de-
les não foi revelada para não 
atrapalhar o andamento da 
investigação.

Só atenda dedetizadores com identificação 
e uniformes oficiais nas cores bege e verde

Empresa contratada pela Prefeitura começará as visitas nos imóveis visando combater a dengue

números de janeiro a abril, 
foram registrados 3.173 ca-
sos positivos para a doen-
ça. Considerando-se o total 
do ano epidemiológico o ín-
dice salta para 3.238. Os da-
dos provêm da Secretaria de 
Saúde do município.

Porém os números podem 
ser ainda maiores. A própria 
Saúde admite que muitos ca-
sos não são notificados ofi-
cialmente e não entram para 
as estatísticas. O atendimen-
to a pacientes com a doença 

(ou suspeitas) tem provoca-
do lotação nas dependências 
da Unidade de Pronto Aten-
dimento e também na Santa 
Casa, com a consequente de-
mora no atendimento. Uma 
morte relacionada à dengue 
já foi confirmada no municí-
pio no início de março. A víti-
ma foi uma idosa de 69 anos. 
No Estado o número atinge 
60 vítimas fatais”.

MINISTÉRIO
PÚBLICO

O Ministério Público Fe-

deral enviou uma série de 
questionamentos para a Pre-
feitura de Fernandópolis. O 
assunto em pauta: a den-
gue epidêmica. A Procura-
doria da República lembra 
à Prefeitura que, até quando 
o deslize é dos moradores, a 
responsabilidade é do Poder 
Público.

Segundo apurou a repor-
tagem, publicada na últi-
ma quarta-feira, 24, além 
de Fernandópolis, 21 Pre-
feituras de cidades da re-

gião também receberam a 
série de questionamentos. 
“Nós estamos fiscalizando 
para punir as pessoas que 
não tomam conta dos seus 
terrenos e quintais, e tam-
bém para verificar o que as 
cidades estão fazendo para 
diminuir o risco de contrair 
a doença”, diz o procurador 
público José Plates.

As 22 cidades, que tive-
ram índice de larvas acima 
do recomendado pela Orga-
nização Mundial de Saúde, 

à  TENTATIVA DE ASSALTO AO WALMART 

TJ nega recursos dos 
réus condenados por 
tentativa de assalto 

alegaram ao TJ, cerceamen-
to de defesa e pediu absor-
ção dos crimes do Estatuto 
do Desarmamento pela ten-
tativa de latrocínio. Os dois 
estão presos e continuam de-
tidos. Na época, os suspeitos 
Luiz Thiago Eloy, Pedro San-
tos Rocha e Emerson Santa-
na da Costa foram mortos 
em confronto com policiais. 
O sexto criminoso, Cleiton 
Moraes Pereira, continua fo-
ragido. 

O CASO 
A tentativa de roubo do 

Walmart fez Rio Preto parar 
na tarde do dia 22 de dezem-
bro de 2016, com o ataque da 
quadrilha a dois carros-fortes 
que abasteciam o hipermer-
cado. Na ação, dois policiais 
militares acabaram feridos 
durante tiroteio e cerca de 
200 pessoas ficaram reféns 
dentro do estabelecimento. 

O crime mobilizou viaturas 
das polícias Militar, Rodoviá-
ria e da Guarda Municipal e 
fechou as imediações do hi-
permercado, parte da aveni-
da Alberto Andaló e da ro-

dovia Washington Luís. 
Houve troca de tiros com 
a polícia e no meio do tiro-
teio Pedro e Luís Tiago fo-
ram baleados e mortos. Ro-
bson foi preso.

O bando estava armado 
com metralhadoras, fuzis e 
outras armas. Um dia após 
o crime, Emerson Santana 
da Costa, envolvido no as-
salto, também foi morto pe-
la polícia, na casa onde es-
tava escondido, no bairro 
Setsul. No local, Egberto foi 
preso e Cleiton fugiu.

No dia do crime, a Polícia 
Militar de Rio Preto rece-
beu pelo menos 20 trotes. 
A suspeita é de que as liga-
ções foram para tentar dis-
persar as forças policiais. 
Além dos trotes, uma onda 
de boatos foi espalhada in-
formando que havia um ar-
rastão no Centro da cidade. 
Isso provocou pânico e de-
zenas de lojas e bancos fe-
charam as portas.

*Com informações do 
Diário da Região

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  APÓS BRIGA ENTRE FAMíLIAS

Polícia apura se homem 
achado ferido em chácara 
foi baleado por vingança 
Vítima foi baleada nas costas, no abdômen, em um dos braços 
e no tórax; homem permanece internado na Santa Casa 

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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à  BOM DESEMPENhO NO JORI

à  COPA PALMEIRINhA

No último domingo, 2, na 
cidade de Palmeira d’Oeste, 
foram realizadas as parti-
das semifinais da Copa Pal-
meirinha 2019, e as equipes 
do Restaurante Serve Bem 
de Fernandópolis e Cruzei-
ro de Palmeira d’Oeste ga-
rantiram vaga para a gran-
de decisão.

O Restaurante Serve Bem 
de Fernandópolis, conquis-
tou sua vaga ao derrotar pe-
lo placar de 2 a 0 a forte equi-
pe da A.A. Pontalindense da 
cidade de Pontalinda, os gols 
foram anotados por Rudimar 
camisa 9 da equipe fernando-

polense, que desiquilibrou a 
partida.

Já a equipe do Cruzeiro de 
Palmeira d’Oeste, garantiu 
sua vaga ao derrotar a tam-
bém forte equipe do Skinão 

F.C. de Valentim Gentil, pe-
lo placar de 2 a 1, com direi-
to a muita emoção no final 
da partida, onde o time visi-
tante tentou o empate, mas 
sem sucesso.

A decisão está marcada pa-
ra o próximo domingo, dia 9, 
no mesmo local, Estádio Do-
mingos de Marques, o “Min-
guitão”, a partir das 16h, com 
transmissão ao vivo através 

da página Revista Club do 
Esporte no Facebook. Na pre-
liminar às 14h, será dispu-
tado um jogo entre garotos 
das escolinhas de Santa Rita 
d’Oeste e Palmeira d’Oeste.

O campeão vai faturar R$ 8 
mil, enquanto o vice vai ficar 
com R$ 2 mil em premiação, 
além de troféus e medalhas, 
que serão distribuídos para 
as duas equipes.

Com um grupo 
composto por 63 
atletas, Fernan-
dópolis partici-

pou da 23ª edição do JORI 
(Jogos Regionais dos Ido-
sos) que aconteceu entre 
os dias 28 de maio a 2 de ju-
nho na cidade de Santa Fé 
do Sul. 

O município foi repre-
sentado em 15 modalida-
des: Atletismo masculino, 
Bocha misto, Buraco femi-
nino, Damas masculino, 
Damas feminino, Dominó 
feminino, Malha misto, Na-
tação C feminino, Tênis A 
masculino, Tênis de mesa 
B feminino, Tênis de mesa 
B masculino,Truco misto, 
Voleibol adaptado A femi-
nino, Voleibol adaptado A 
masculino e Xadrez mas-
culino.

Com resultados positivos 
na competição, os atletas 
de Fernandópolis conquis-

Fernandópolis e Palmeira d’Oeste garantem vaga na final
Decisão será no próximo domingo, às 16h, em Palmeira d’Oeste

Cruzeiro de Palmeira d’OesteRestaurante Serve Bem de Fernandópolis 

Atletas se classificam para a final estadual 

taram o 4º lugar no dominó 
e 7º no xadrez.  Na Malha, 
a cidade conquistou meda-
lha de bronze ao obter a ter-
ceira posição, já no Tênis de 
Mesa Feminino B, as atletas 
subiram ao pódio na 2ª posi-
ção. No atletismo, medalha 
de bronze com o atleta Gil-
berto Hurtado e na natação, 
6º lugar na classificação ge-
ral e duas medalhas de ouro 
com a atleta Valquíria Cas-

tro Tonissi, no nado costas e 
nado livre.

Nos resultados finais da 
competição, Valquíria da na-
tação e Vilma Munhóz no tê-
nis de mesa feminino B con-
seguiram classificação para 
a final estadual do JORI que 
acontecerá entre os dias 19 
a 24 de novembro na cida-
de de Jundiaí, evento que 
reúne os dois primeiros co-
locados de cada categoria, 

modalidade e sexo das oito 
regiões esportivas.  

“Obrigado e parabéns de-
legação de Fernandópolis, 
vocês mais uma vez brilha-
ram, mostraram garra, de-
terminação e amor à nossa 
cidade. Tenho muito orgulho 
de cada um de vocês, meu 
carinho e respeito, contem 
sempre com meu apoio pa-
ra as disputas”, explanou o 
prefeito André Pessuto.

Além dos times forma-
dos pela Secretaria Muni-
cipal de Esportes e Lazer, 
Fernandópolis foi repre-
sentada no JORI por atle-
tas da Unati (Universidade 
Aberta da Terceira Idade) 
e Cras (Centros de Refe-
rência de Assistência So-
cial) e conquistou a 15ª po-
sição geral. As medalhas 
totalizaram ao município 
23 pontos.

Atletas de Fernandópolis participantes do JORI

Esportistas da cidade disputaram em 15 modalidades

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quarta-feira, 18h00

Laila se desespera ao saber do su-
miço de Raduan. Dalila/Basma se in-
comoda com o sofrimento de Jamil e 
indica um possível paradeiro de Ra-
duan. Valéria garante que conven-
cerá Norberto a aceitar seus termos 
para o casamento. Jamil se joga na 
frente de um carro para salvar Radu-
an, e Dalila/Basma se desespera. Bó-
ris inventa uma desculpa quando Sa-
ra o flagra com sua agenda na mão. 
Ali estranha quando Mamede e La-
tifa decidem aceitar seu casamen-
to com Sara. Bruno encontra Norber-
to em sua casa. Paul questiona Dalila 
sobre seus sentimentos por Jamil.

VERÃO 90 GRAUS 
Quarta-feira, 19h15

Manu e Kika não aceitam a imposi-
ção de Mercedes de permanecer no 
programa sem João. Mercedes co-
munica que o No Fusca com Manu 
será tirado do ar.  Jerônimo plane-
ja  convencer Dandara a investir na 
carreira internacional para o cami-
nho ficar livre para Vanessa. João 
conversa com Lidiane. Candé é sol-
to. Quinzão aceita participar de um 
concurso de dança com Lidiane. Ma-
nu diz a João que vai entrevista-lo 
em seu último programa na PopTV.  
Galdino fica apreensivo ao encon-
trar Jerônimo no hotel de Vanessa.

TOPÍSSIMA
Quarta-feira, 20h50

Graça é baleada durante o ataque ao 
comboio. Jandira rouba o dinheiro de 
sua casa e finge que o local foi assal-
tado. Pedro resgata Caio. Sophia or-
dena que Antonio siga os bandidos. 
Pedro e os capangas conseguem fu-
gir com Caio. Graça é levada para o 
hospital. Pedro entrega uma arma 
para Caio e atira logo em seguida. O 
vilão mata o rapaz com intenção de 
incriminá-lo pela morte de Luciana. 
Beca flagra Minha Flor fingindo ser 
outra pessoa no celular. Madalena 
fica surpresa ao saber que a megera 
é mãe de Sophia. Pedro estranha ao 
ouvir Jandira dizer que está namo-
rando Rafael. André acusa Antonio e 
Sophia pelo ataque. 

A DONA DO PEDAÇO
Quarta-feira, 21h00

Maria e Amadeu se amam. Virgí-
nia estranha sua conexão com Fa-
biana. Virgínia exige que Otávio se 
afaste de Edilene. Fabiana vai pa-
ra casa com Virgínia. Edilene ques-
tiona Cosme sobre Otávio. Josiane 
se preocupa quando Amadeu avisa 
que irá morar com Maria. Marlene 
se insinua para Antero. Josiane con-
ta para Régis sobre Amadeu. Edile-
ne questiona Otávio sobre um filho. 
Gilda revela a Amadeu sobre seu es-
tado de saúde.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Nadine e Afonso perguntam se Lu-
ísa e Marcelo estão juntos. Guilher-
me diz à mãe que está cada vez mais 
preocupado com a avó. Poliana de-
sabafa com Antônio sobre seu de-
sentendimento com João. Claudia e 
Durval fazem as pazes e retomam o 
namoro. Débora e Salvador vão jan-
tar no mesmo restaurante que Luísa 
e Marcelo e se sentam. Roger vai até 
a casa de Gleyce em busca de infor-
mações sobre Ciro e faz uma oferta. 
Lorena faz as pazes com seus ami-
gos. Nancy troca mensagens com 
Walter Elias.

MALhAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Serginho discute com Camelo. Vâ-
nia confronta Karina. Anjinha es-
conde Cléber quando Marco apa-
rece. Rita pede ajuda ao gerente da 
loja que trabalha. Sai o resultado 
do simulado, e Camelo se preocu-
pa com Raíssa. Lara tenta subor-
nar Rita. Jaqueline se irrita ao sa-
ber da visita de Karina. Peixoto vê 
Anjinha no Baixadas e alerta Mar-
co. Carla e Rita estranham que Ra-
íssa não queira tocar violão. Lara 
comenta com Lígia e Joaquim que 
Filipe ainda pensa em Rita.

Apoio:
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celebridades

Viviane Araujo foi pega 
de surpresa com os rumo-
res de romance com o dire-
tor Rogerio Gomes. Em en-
trevista ao “TV Fama”, a 
artista esclareceu sua re-
lação com o ex-namorado 
da atriz Paolla Oliveira, in-
térprete da influencer Vivi 
Guedes da novela “A Dona 
do Pedaço”. “Papinha é um 
grande amigo. A gente nun-
ca teve nada. A gente não 
tem realmente nada. En-
tão, acho que até ele ficou 
superchateado. Porque as 
pessoas criam, inventam 
coisas não sei da onde, en-
tendeu? Realmente chateia 
a gente porque não é verda-
de, se fosse a gente estaria 
quietinhos e tal”, disse.

Viviane ainda desmen-
tiu a notícia de que teria se 
aproximado de Rogerio Go-
mes durante as gravações 

Te amo muito e continuarei 
orando por você todos os dias 
da minha vida.

Deus te abençoe....eu te amo”
Rafaella postou na noite 

de segunda uma sequência 
de vídeos nos stories do Ins-
tagram. A irmã do jogador 
disse esperar que a mulher 
que o acusou “consiga dor-
mir tranquila”.

- É uma situação supercha-
ta, muito difícil para minha fa-
mília. Acho que nunca vou en-
tender uma pessoa fazer isso, 
acusar outra dessa forma. É 
um assunto muito sério, mui-
tas mulheres lutam por isso. 

O motivo de ela fazer isso eu 
nunca vou saber.

- Foram dias difíceis, é mui-
to complicado ler essas coisas, 
ouvir essas coisas das pessoas 
que você ama. Amo meu irmão 
acima de tudo, boto a cara por 
ele. Todos que o conhecem sa-
bem que meu irmão nunca fa-
ria uma coisa dessas. Meu ir-
mão é a pessoa que mais me 
protege nesse mundo. Não 
vou deixar ninguém falar uma 
coisa dessas dele. Quem tem 
irmão sabe, quem tem famí-
lia sabe. Obrigado de verda-
de por todas as mensagens - 
disse ela nos vídeos.

da novela “O Sétimo Guar-
dião”, seu trabalho mais re-
cente concluído na TV Glo-
bo. “Ele dirigiu em ‘Império’ 
e agora em ‘O Sétimo Guar-
dião’, mas não era ele que es-
tava o tempo todo me diri-
gindo, era toda uma equipe. 
A gente tem um vínculo de 
trabalho, mas não tem tam-

A mãe de Neymar, 
Nadine Gonçalves, 
e a irmã do joga-
dor, Rafaella, pos-

taram mensagens de apoio ao 
jogador no Instagram. Nadi-
ne pediu para que o atacante 
perdoe a mulher que o acusou 
de estupro, enquanto Rafaella 
disse que o jogador “nunca fa-
ria uma coisa dessas”.

Na última sexta, uma mulher 
registrou boletim de ocorrên-
cia em São Paulo no qual diz 
que foi estuprada por Neymar 
num hotel em Paris em maio. 
A mãe do jogador afirma ter 
certeza da inocência do filho.

Leia o texto de Nadine Gon-
çalves no Instagram. A posta-
gem foi na manhã desta terça:

“Filho,
Neste momento em que tu-

do finalmente esta sendo es-
clarecido e a verdade de Deus 
esta vindo à tona é hora de 
aprender com tudo isso e vol-
tar pra Jesus Cristo, seu pri-
meiro amor. Ele é único que 
realmente conhece seu cora-
ção, confie nele. Se concentre 
no que você mais ama na vi-
da que é jogar futebol!

É isso que vai lhe devolver 
a alegria que andou desapa-
recida nos últimos dias. Cris-
tãos que somos, PERDOE ES-
SA MENINA !

Eu e sua irmã, como mulhe-
res, podemos te garantir que 
ELA NÃO NOS REPRESENTA.

Bruna 
Furlanetto 

celebrou 
idade 

nova ao 
lado de 

amigos e 
familiares.

Gabriel Matias recebeu 
muitas felicitações pelo seu 
niver no último sábado, 01.

Silmara Adriana Martins Kamiyama recebe muitas 
mensagens de carinho, em especial, do marido Wagner.

A sorridente 
Tatiana 
Brandini é 
destaque 
nos aniver-
sariantes 
de hoje. 
Parabéns!

Vinicius Avelar também 
está na lista dos 

homenageados da semana.
Yasmin 
Vilas 
Boas 
recebeu 
muitos 
cumpri-
mentos  
de toda 
galera. 

Neymar recebe apoio da 
mãe e da irmã nas redes 
sociais após acusação: 
‘’perdoe essa menina’’

Neymar ao lado da mãe e da irmã 

Viviane Araujo nega romance 
com diretor da Rede Globo: 
“Papinha é um grande amigo”

bém aquela amizade de e 
falar todo dia e ser íntimo. 
Não tem nada disso. Ele é 
um diretor que eu respeito, 
que ele me respeita, no seu 
trabalho e é isso”, afirmou 
a rainha de bateria da Man-
cha Verde, escola campeã 
do Carnaval de São Paulo 
em 2019.

“A gente tem um vínculo de trabalho”, disse Viviane


