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Comunidade 
Senhor Bom 
Jesus realiza leilão 
de gado e almoço 
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Premiação 
do ‘Se Liga Aí’ 
acontece nesta 
sexta-feira
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Produção de 
veículos cresce 
29,9% no mês
de maio
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Filho de 
Simony reúne os 
pais em festa de 
18 anos e ganha 
carro de luxo

celebridades social

Felipe Cunha 
se mudou para 
comunidade e 
perdeu peso para 
novela ‘Topíssima’

Ryan Benelli, filho de Simony e do rapper 
Afro-X, comemorou seus 18 anos em gran-
de estilo. Funkeiro há quatro anos, o afi-
lhado de Sonia Abrão e Gugu Liberato foi 
surpreendido ao ganhar da mãe um auto-
móvel BMW avaliado em R$ 213 mil. No 
aniversário celebrado na casa de festas 
Via Matarazzo, em São Paulo, o jovem reu-
niu os pais, os três irmãos.

Página A8

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações 
de Fernandópolis e região estão na 
coluna Social do jornal O Extra.
net. Na foto, destaque para a ani-
versariante Bruna Lima. Confira 
também o resumo da sua novela 
favorita. Páginas A7 e A8

à  CARTAS NA MESA 

Na Medida Poker Clube promove 
torneio que dará prêmio de 7K

No domingo, dia 9, a partir das 15h, 
será realizada a grande final do segun-
do torneio de Poker do mais novo point 

da galera apaixonada por esta moda-
lidade esportiva. A premiação de 7K 
(R$ 7 mil) é um dos atrativos para os 

jogadores de toda cidade e região que 
participarão do evento concorrendo ao 
prêmio. Página A6
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 06/06/19
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44%
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 06:51h 
17:47h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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 28°

 14°
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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à  TRÁFICO DE DROGAS!

Cão farejador 
ajuda Polícia 
encontrar 
esconderijo 
de droga 
A Polícia apreendeu no esconderijo 3 kg de 
maconha, porções de crack e R$ 1.445 em dinheiro

Um cão farejador ajudou 
a Polícia encontrar um 
esconderijo de droga na 
noite desta quarta-feira, 

dia 5. No local, a Polícia apreendeu 
mais de três quilos de maconha, por-
ções de crack e R$ 1.445,00 em di-

nheiro. Segundo informações da Po-
lícia Militar, equipes da Força Tática 
junto com a equipe do canil do 9° Ba-
ep de Rio Preto, durante uma ope-
ração em conjunto, desarticularam 
um esquema de venda de drogas. 
Página A5

Vereadora questiona Prefeitura sobre 
projeto de cobertura da quadra do TG

A vereadora Neide Garcia (PP), por meio de re-
querimento, pediu informações da Prefeitura de 
Fernandópolis, objetivando ter esclarecimentos 

sobre em que fase se encontra o projeto de execu-
ção de obras e serviços de construção de cober-
tura da quadra poliesportiva do Tiro de Guerra, 

solicitando, ainda, para que data está previsto 
o início e o término do referido empreendimen-
to. Página A3

à  REQUERIMENTO

à  PAULISTA 

Osvaldo Cruz 
toma multa por 
comemoração 
da torcida 
em vitória 
sobre o Tupã
Rubens Romanini, 
presidente do Azulão, disse 
que recebeu a informação 
com estranheza e irá 
recorrer da punição

O Osvaldo Cruz foi multado em R$ 
500,00 pela Federação Paulista de Fu-
tebol por conta da comemoração dos 
torcedores após o gol que garantiu a 
vitória sobre o Tupã, fora de casa, pe-
la décima rodada da primeira fase do 
Paulista. O duelo aconteceu na últi-
ma sexta-feira, 31 de maio. Página A6

ETEC abre processo seletivo para professores 
 Página A4
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à  ANFAVEA

Quanto vale sua vida? 

Essa pergunta, 
cuja resposta 
inevitavelmen-
te é que ela não 

tem preço, aparentemente 
não encontra eco quando 
as pessoas assumem riscos 
desnecessários no trânsito. 
É muito comum observar 
nas vias públicas pessoas 
a transitar manuseando o 
celular, sem o cinto de se-
gurança no banco diantei-
ro e, com mais intensidade, 
no traseiro, a desrespeitar 
o sinal vermelho do semá-
foro, a exceder o limite de 
velocidade.

Quando na condição de 
condutores, praticamos, 
ainda que por “cinco minu-
tinhos”, algumas das ações 
acima elencadas – dentre 
tantas outras classificadas 
como infração de trânsito 
que oferecem risco à manu-
tenção da vida -, não esta-
mos dando o devido valor à 
nossa vida e a dos demais 
usuários das vias.

O Poder Público, quando 
por meio de seus agentes 
aplica penalidades àque-
les que desrespeitam as 
regras, não visa auferir re-
ceita, mas sim evitar que 
toda a sociedade assuma 

os riscos 
e os pos-
teriores 
c u s t o s 
médicos 
hospita-
lares com o tratamento das 
vítimas do trânsito.

As contas das ações im-
pensadas no trânsito ine-
vitavelmente acabam sen-
do pagas pelo sistema de 
saúde, assistência social 
do município e, mais adian-
te, pela Previdência Social.

Pensar um país melhor 
para se viver deve contem-
plar, também, um trânsito 
mais humano, mais ético 
e mais seguro. E esse pa-
pel é nosso como socieda-
de, independente de qual-
quer manifestação alheia 
que possa acontecer.

Para aqueles que enten-
dem que na realidade o que 
se busca é a arrecadação 
através da chamada “in-
dústria da multa”, ajudem 
a quebrar, com vontade tal, 
indústria.  É preciso encon-
trar uma solução para es-
se “problema”. Respeite 
às regras! Com essa ação 
já estará a contribuir para 
um ambiente melhor para 
todos.
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imagem do dia
Emmanuel 
Macron e
Donald 
Trump
durante a
cerimónia 
durante as 
comemora-
ções oficias 
dos 75 
anos do 
desembarque 
aliado na 
Normandia.
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Produção de veículos 
cresce 29,9% em maio
Boa parte do crescimento é explicada pela greve dos caminhoneiros
do ano passado, que ocorreu na segunda quinzena de maio

A produção de ve-
ículos cresceu 
29,9% em maio 
ante igual mês 

do ano passado, informou 
nesta quinta-feira, 6, a As-
sociação Nacional dos Fabri-
cantes de Veículos Automo-
tores (Anfavea). Foram 275,7 
mil unidades produzidas no 
mês, soma que considera os 
segmentos de automóveis, 
comerciais leves, caminhões 
e ônibus. É o maior volu-
me para o mês desde 2014, 
quando a produção chegou 
a 281,3 mil unidades.

Boa parte do crescimen-
to é explicada pela gre-
ve dos caminhoneiros do 
ano passado, que ocorreu 
na segunda quinzena de 
maio. À época, o bloqueio 
das estradas obrigou todas 
as montadoras a interrom-
per suas produções por al-
guns dias.

Em relação a abril, a pro-
dução do mês passado tam-
bém teve alta, porém menos 
expressiva, de 3,1%.

No acumulado de janeiro 
a maio, as montadoras so-
mam 1,241 milhão de veícu-
los produzidos, expansão de 
5,3% em relação a igual perí-
odo de 2018. O crescimento 
só não é maior porque o se-
tor enfrenta queda nas ex-
portações, em razão da cri-

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

se na Argentina, principal 
destino dos veículos expor-
tados.

EMPREGO
Apesar do aumento na 

produção, as fabricantes 
eliminaram 146 vagas de 
emprego em maio. Em 12 
meses, o saldo também é 
negativo, com o fechamento 
de 2.357 postos de trabalho.

O setor terminou o mês 

passado com 130.008 fun-
cionários, queda de 1,8% na 
comparação com o resulta-
do de igual período do ano 
passado.

VENDAS
Nas vendas ao mercado 

interno, o balanço da An-
favea confirma números di-
vulgados na segunda-feira 
pela Federação Nacional de 
Distribuição de Veículos Au-

tomotores (Fenabrave). Os 
emplacamentos cresceram 
21,6% em maio ante igual 
mês passado, para 245,4 mil 
unidades.

Em relação a abril, hou-
ve alta de 5,8%. No acumu-
lado, foram 1,085 milhão de 
unidades vendidas, aumen-
to de 12,5% sobre o resulta-
do de igual período do ano 
passado.

É o maior volume para o mês desde 2014, quando a produção chegou a 281,3 mil unidade
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A vereadora Nei-
de Garcia (PP), 
por meio de re-
querimento, pe-

diu informações da Pre-
feitura de Fernandópolis, 
objetivando esclarecer em 

que fase se encontra o pro-
jeto de execução de obras 
e serviços de construção 
de cobertura da quadra 
poliesportiva do Tiro de 
Guerra, solicitando, ainda, 
a data prevista para início 
e término do referido em-
preendimento.

Segundo apurou a repor-
tagem, a Prefeitura, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Obras, Infraestrutu-
ra, Habitação e Urbanismo, 
informou à vereadora que o 
projeto foi concluído e foi en-
viado à Caixa Econômica Fe-
deral para análise e aprova-

ção. Ainda de 
acordo com a 
Prefeitura, 
após a apro-
vação terá 
início o pro-
cesso licita-
tório e o cro-
nograma para execução da 

Neste domingo, dia 9, a 
Comunidade Senhor Bom 
Jesus realizará leilão de 
gado e almoço beneficen-
te, no Kioskão do Recinto 
Napoleão Moura, em Mi-
ra Estrela. 

Na oportunidade, será ser-
vido arroz, feijão gordo, carne 
e linguiça assada, mandioca 

e molho. O almoço será ser-
vido das 11h às 13h, crian-
ças até 10 anos não pagam.

Comprando o ingresso 
para o almoço, até hoje, vo-
cê ganhará uma cartela de 
bingo que terá como pre-
miação 1 carneiro, 2 leito-
as e 1 caixa de cerveja (la-
ta).  A renda do evento será 
revertida para a Igreja Se-
nhor Bom Jesus. 

Fernandópolis está em cli-
ma de festa e nesta sexta-fei-
ra, 07, receberá convidados 
especiais no Teatro Munici-
pal “Merciol Viscardi”, a par-
tir das 19h, para mais uma 
edição do festival de curtas 
metragens “Se Liga Aí”.

Em uma noite de gala, com 
participação de autoridades, 
convidados especiais e músi-
cos da OSFER, os vencedores 
serão anunciados e premia-
dos pelas mãos do apresen-
tador do programa Revista 
de Sábado, da TV TEM, Mar-
cos Paiva.

O projeto “Se Liga Ai” con-

siste na elaboração de um ví-
deo com duração máxima de 
60 segundos, abordando o 
tema meio ambiente de for-
ma criativa. Ao todo, 92 ins-
tituições de Fernandópolis e 
toda região se inscreveram 
para o concurso que teve iní-
cio no mês de março. Foram 
recebidos 46 vídeos Infan-
til / Fundamental; 19 do En-
sino médio; 23 do Técnico / 
Graduação e 4  de ONG/En-
tidades. 

Todos os vídeos enviados 
passaram por uma pré-sele-
ção feita pela organização e 
três filmes de cada modali-
dade de premiação chega-
ram à final. Uma curadoria 

fez uma análise criteriosa 
dos vídeos pré-seleciona-
dos e o resultado final será 
divulgado nesta sexta-feira. 
Os vencedores receberão tro-
féus com o nome ‘Se Liga Aí’ 
e prêmios.

Para abrilhantar a noite de 
premiações, personagens 
de cinema recepcionarão os 
convidados especiais que 
vão chegar em carros antigos. 
No lado de fora do teatro será 
montado um telão para mos-
trar tudo o que vai acontecer 
na noite de premiação.

O FESTIVAL
O ‘Se liga Ai’, promovi-

do pela Prefeitura de Fer-
nandópolis, por meio da Se-

cretaria Municipal de Meio 
Ambiente,TV TEM São José 
do Rio Preto e ETEC “Prof. 
Armando José Farinazzo”,se 
tornou um dos maiores proje-
tos socioambientais do esta-
do de São Paulo, sendo uma 
importante ferramenta para 
que os educadores possam 
tratar assuntos relevantes 
de maneira criativa e bem 
humorada.  O festival, que 
acontece em sua 13ª edição, 
conta com a participação de 
escolas públicas e privadas 
(nas categorias Ensino Infan-
til/Fundamental, Ensino Mé-
dio e Ensino Técnico/Gradu-
ação), associações, clubes de 
serviços, ONGs e entidades.

Vereadora questiona Prefeitura 
sobre projeto de cobertura 
da quadra do Tiro de Guerra

Candidatos têm até a pró-
xima segunda-feira, dia 10, 
para se inscrever no proces-
so seletivo das Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) do 
estado de São Paulo. As ins-
crições devem ser feitas até 
às 15h do dia 10, pelo site 
www.vestibularfatec.com.br. 
O vestibular para o segun-
do semestre de 2019 ofere-
ce 14.885 vagas, distribuídas 
entre as 73 unidades. O exa-
me será no dia 30 de junho.

Para disputar uma das va-
gas, o candidato precisa ter 
terminado ou estar cursan-
do o Ensino Médio ou equi-
valente, desde que no ato da 

matrícula comprove a con-
clusão do curso.

INSCRIÇÕES
Para se inscrever no Vesti-

bular é necessário preencher 
a ficha de inscrição e o ques-
tionário socioeconômico, im-
primir o boleto e pagar a taxa 
no valor de R$ 70 (em dinhei-
ro) em qualquer agência ban-
cária ou por meio da ferra-
menta getnet (pagamento 
com cartão de débito e cré-
dito), disponível na internet.

No ato da inscrição é pos-
sível escolher um curso em 
primeira opção e colocar co-
mo segunda opção: o mes-
mo curso (presencial) de pri-
meira opção em outro período 
na mesma Fatec; ou o mesmo 

curso (presencial) de primei-
ra opção oferecido em qual-
quer período de outra Fatec; 
ou ainda qualquer curso (pre-
sencial) com o mesmo conjun-
to de disciplinas prioritárias 
(a relação dos cursos estará 
na internet no momento em 
que o candidato for definir a 
segunda opção), em qualquer 
Fatec e período.

Candidatos com deficiên-
cia que precisam de condições 
especiais para fazer o exame, 
devem mencionar sua neces-
sidade na ficha de inscrição 
eletrônica. É necessário enca-
minhar o laudo médico, emiti-
do por especialista, juntamen-
te com o nome e o número do 
RG do candidato, por meio de 

um link específico na área do 
candidato até as 15 horas do 
dia 10 de junho.

As secretarias acadêmicas 
das Fatecs disponibilizam 
computador e acesso à inter-
net para a inscrição. Cabe ao 
candidato entrar em contato 
com a unidade para saber o 
horário de atendimento para 
esta finalidade.

INCLUSÃO SOCIAL
O Sistema de Pontuação 

Acrescida do Centro Paula 
Souza concede acréscimo de 
pontos à nota final obtida no 
exame, sendo 3% a estudan-
tes afrodescendentes e 10% 
a oriundos da rede pública. 
Quem estiver nas duas situ-
ações, recebe 13% de bônus.

Em documento, Neide Garcia solicita, ainda, a data prevista
para início e término do referido empreendimento

Vereadora Neide Garcia 

obra é de 5 meses após a or-
dem de serviço.

Para a execução da obra 
em questão o deputado fe-

deral Fausto Pinato destinou 
verba no valor de R$ 250 mil 
a pedido da vereadora Nei-
de Garcia.

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

à  PROCESSO SELETIVO

Última semana de inscrições
para vestibular das Fatecs
Para disputar uma das vagas, o candidato precisa ter terminado ou estar cursando o Ensino
Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula comprove a conclusão do curso

Manual do Candidato está disponível na internet para download

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  FESTIVAL 

Premiação do ‘Se Liga Aí’ 
acontece nesta sexta-feira
Evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, TV TEM e ETEC 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  EM PROL DA IGREJA 

Comunidade Senhor 
Bom Jesus realiza leilão 
de gado e almoço 
Almoço será servido das 11h às 13h; 
crianças até 10 anos não pagam

 BRENDA CARDOSO

brenda@oextra.net
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à  OPORTUNIDADE

A Etec Professor Ar-
mando José Fa-
rinazzo está com 
inscrições aber-

tas para o processo seletivo de 
professores. As inscrições po-
dem ser feitas no período de 6 
a 20 de junho na escola locali-
zada na Av. Geraldo Roquete, 
nº 135, Jardim Paulista, das 9h 
às 12h e das 14h às 21h.

PARA OS SEGUINTES 
COMPONENTES 
CURRICULARES: 

l Gestão de Pessoas I (Ad-
ministração)

l Cálculos Financeiros (Ad-
ministração)

l Gestão Empresarial (para 
a Habilitação Administra-
ção)

l Ética e Cidadania Organi-
zacional (Administração)

l Aplicativos Informatizados 

(para a Ha-
bilitação Ad-
ministração) 

l Processos 
de Opera-
ções Contá-
beis (Admi-
nistração)

l Linguagem, Trabalho e 
Tecnologia (Administra-
ção)

l Técnicas Organizacionais 
(Administração)

A Prefeitura de Fernandó-
polis, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambien-
te, desenvolve uma agenda 
especial de ações para co-
memorar a Semana do Meio 
Ambiente, tendo como ob-
jetivo conscientizar a po-
pulação com relação à pre-
servação.

As atividades tiveram início 
na última segunda-feira, 03, 
com a palestra “Sustentabili-
dade”, realizada com as crian-
ças da Associação Comuni-
tária ‘Maria João de Deus’.

Na terça, os alunos da 
EMEF Dr. Alberto Senra visi-
taram a ETE e Poção da SA-
BESP e as crianças do “Os 
Sonhadores” estiveram no 
Corpo de Bombeiros para 
acompanharem uma pales-
tra com o tema “Queimadas”.

Na manhã de quarta-fei-
ra, 05, foi realizada uma vi-
sita e trabalhos de limpeza 
do Ribeirão Santa Rita, ação 
que contou com a partici-
pação dos atiradores do Ti-
ro de Guerra, Sabesp e alu-
nos dos 5º anos das EMEF 
Profº. Ivonete Amaral Ro-
sa e da EMEF Cel. Francis-
co Arnaldo da Silva, que au-
xiliaram nas atividades. Do 
local, foram retiradas 10 to-
neladas de lixos.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Parecer  retro da   Comissão Permanente de Licitação de 2019, 

nomeados pela Portaria nº 4.965/2019, e do Parecer Jurídico, bem como a ausência 
de recurso de prazo recursal da Lei 8.666/93, HOMOLOGA os atos praticados 
pela comissão e ADJUDICA o objeto da DISPENSA nº 011/2019, Proc. 034/19,  
à empresa Claudir Brussolo Eireli, no valor de R$.14.500,00, proveniente da con-
tratação de empresa do setor artístico para a realização de promoções de eventos 
artísticos e outros serviços correlatos, com a finalidade de promover baile tipo 
forro no dia 23 de junho de 2019 em praça pública, desta cidade. São João das 
Duas Pontes,  06 de Junho de 2019-JOSE CARLOS BARUCI-PREFEITO 
MUNICIPAL
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 1.971 DE 05 DE JUNHO DE 2019
(Que concede permissão de uso do solo à empresa de tecnologia de Fibra 

Óptica, em utilizar espaço subterrâneo de propriedade deste Município  e dá 
outras providencias.)

JOSÉ CARLOS BARUCI, Prefeito do Município de São João das Duas Pontes, 
Comarca de Estrela D’Oeste, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais 
que lhe são conferidas por lei.

FAZ SABER  QUE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS 
PONTES, APROVOU EM SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 03 DE JUNHO 
DE 2019, E O  PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA E PROMULGA A SE-
GUINTE LEI:

ARTIGO 1º - Fica o  Poder Executivo Municipal autorizado em conceder 
permissão de uso do solo à  qualquer empresa  de  tecnologia  de  Fibra Óptica,  
que demonstrar interesse em  utilizar  o  espaço subterrâneo e  na faixa de servi-
dão  de propriedade desta Municipalidade, bem como nas   estradas  rurais  de   
responsabilidade  do  Município  de  São  João Das Duas Pontes, enterrada a 1,20 

m abaixo da superfície do solo, observado, no que couber, a Lei de Licitações.
ARTIGO 2° - A responsabilidade pela execução dos projetos e aprovação nos 

órgãos competentes, tais como Prefeitura, Meio Ambiente, DER  Departamento 
de Estradas de Rodagem etc., será exclusivamente da empresa permissionária. 

ARTIGO 3° - As despesas decorrentes com a execução e implantação da fibra 
óptica correrão por conta da empresa permissionária, não ocorrendo nenhum ônus 
para a Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes/Sp. 

PARÁGRAFO  ÚNICO -Cada  empresa,  ora  beneficiada,  em  contrapartida 
à referida autorização, cederá para uso do Município a título gratuito, 05 pontos 
de acesso à internet, a critério de escolha da administração, a  utilização de link 
de  internet  de  100  Mbps  (cem megabyte) por  segundo  de  velocidade,  ou 
conforme a  necessidade  do  Município,  em  fibra óptica pelo período em que 
perdurar a autorização.

ARTIGO 4° -Para a autorização prevista no caput a empresa interessada deverá 
apresentar o competente Plano de Trabalho contendo as seguintes informações 
e documentos:

I -Responsável Técnico -ART (Nome do preposto, CPF, RG e cargo);
II-Licenças ambientais juntos aos Órgãos competentes SEMAD/IBAMA, 

se for o caso;
III-Descrição detalhada da intervenção, métodos e equipamentos;
IV-Cronograma de execução data de inicio e término da intervenção;
V-Descrever e indicar no mapa os pontos com passagem subterrânea e aérea;
VI-Sinalização da via rural (estrada) durante a execução;
VII-Forma de recomposição da via após intervenção e prazos;
XIII-Outras informações pertinentes ao projeto em questão;
IX-Declaração de responsabilidade ambiental;
X-Autorização  dos  proprietários  particulares  por  onde  passará  a  rede  de 

transmissão de fibra óptica.
§ 1º -A expedição do Alvará de Construção e a autorização para início das 

obras só serão expedidos após o pagamento das taxas e impostos devidos a 
municipalidade.

§ 2º -Caberá à empresa interessada a execução do projeto técnico de engenharia 
em conformidade  com  a  planta  apresentada  e  aprovada  pela  Secretaria  Muni-

cipal  de Obras  do  Município, não podendo realizar nenhuma obra de alteração 
na passagem subterrânea sem a prévia autorização do Município.

§ 3º-A empresa interessada deverá providenciar toda  a sinalização necessá-
ria local da  obra, bem  como previamente comunicar  os  usuários  da  via  e às 
empresas  responsáveis pelo fornecimento de energia, água, telefonia e outros.

§ 4º- Havendo avarias provenientes da manutenção da via por parte do municí-
pio, a empresa interessada se responsabilizará pela a manutenção/recomposição 
dos cabos.

ARTIGO 5° -Após  a  realização  da  obra  e  serviços  caberá  à  empresa  
interessada providenciar  a  adequada  correção  do  solo  de  modo  a  deixar  a  
passagem  livre  e  desembaraçada  para tráfego de pessoas e veículos.

ARTIGO 6° - É de  inteira  responsabilidade  da  empresa  interessada  a in-
denização por eventuais  danos  que  porventura  venha  a  causar  tanto  para  o  
Município  quanto  para  particulares  ou  empresas.  

ARTIGO  7° -O  compartilhamento  de  passagem  subterrânea  será  permi-
tido observado  os critérios estabelecidos nesta lei, principalmente quanto ao 
pagamento da pecúnia.

ARTIGO  8° -A  empresa  autorizada  fica  obrigada  a  realizar  o remanejamen-
to  dos equipamentos  instalados  quando  houver  comprovado  interesse  público  
que justifique tal  medida,  sem qualquer ônus para o Município.

ARTIGO 9º-A presente Lei deverá ser regulamentada no que for necessário, no 
prazo de até 90 (noventa)  dias, contados de  sua  publicação  podendo  o  poder  
Executivo  editar  normas  ao seu fiel cumprimento.

ARTIGO 10º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

São João das Duas Pontes/SP, 05 de  Junho de 2019.
JOSE CARLOS BARUCI
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA
LINDOMAR ROBERTO VISSOTI

Diretor Mun. de Administração
Uma publicação: Sexta-feira, dia 07 de Junho de 2019.
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 TERÇA-FEIRA
 (11 de junho)
l 7h: Palestra “Sustentabili-

dade”
l Público: Atendidos do CRAS 

III – Bem viver
l Local: CRAS III

ETEC abre processo
seletivo para professores 

Inscrições podem 
ser feitas no período

de 6 a 20 de junho 

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A programação especial 
segue até o próximo dia 12, 
com diversas outras atrações 
que têm como tema princi-
pal a preservação do Meio 
Ambiente.
 QUINTA-FEIRA
 (06 de junho)
l 8h: Tour das Nascentes
l Público: Alunos do 5º ano 

da EMEF Pedro Malavazzi
 SEXTA-FEIRA
 (07 de junho)
l 19h: Festival Se Liga Aí
	 SEGUNDA-FEIRA
 (10 de junho)
l 14h: Palestra “Sustentabi-

lidade”
l Público: Projeto Girassol
l Local: Centro de Educação 

Ambiental

à  AGENDA ESPECIAL

Semana do Meio Ambiente 
é comemorada com
ações de preservação 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Nesta quarta-feira foi realizado o serviço de
limpeza às margens do Ribeirão Santa Rita

 TERÇA-FEIRA
 (11 de junho)
l 8h: Visita na ETE e Poção 

da SABESP
l Público: Alunos do 5º Ano 

do COC
 QUARTA-FEIRA
 (12 de junho)
l 8h: Palestra “Flora Nativa”

l Público: Grupo do Lar Mei-
mei

l Local: Centro de Educação 
Ambiental

l 14h: Palestra “Flora Nativa”
l Público: Grupo do Lar Mei-

mei
l Local: Centro de Educação 

Ambiental

Limpeza do Ribeirão Santa Rita na manhã desta quarta

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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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.

Um cão farejador 
ajudou a Polícia 
encontrar um es-
conderijo de dro-

ga na noite desta quarta-fei-
ra, dia 5, em Jales. No local, 
a Polícia apreendeu mais de 
três quilos de maconha, por-

ções de crack e R$ 1.445,00 
em dinheiro. Segundo infor-
mações da Polícia Militar, 
equipes da Força Tática jun-
to com a equipe do canil do 
9° Baep de Rio Preto, duran-
te uma operação em conjun-
to, desarticularam um esque-
ma de venda de drogas. No 
local, que é próximo a uma li-

nha férrea da cidade, o cão 
começou a farejar sinalizan-
do que havia entorpecentes. 
No esconderijo, foram locali-
zados três quilos de maconha 
e 85 gramas de crack.

Ainda na ocorrência, foram 
apreendidos diversos celu-
lares, balanças de precisão, 
cadernos de contabilidade 

do tráfico de 
drogas e a 
quantia apro-
ximada de R$ 
1.445,00

Um homem 
foi preso pelo 
crime de tráfi-
co das drogas. Ele ficou preso 
à disposição da Justiça.

Entre os dias 28 e 31 de maio, 
o CREAS e os quatro CRAS do 
município (Vida Nova, Recan-
to dos Oitis, Bem Viver e No-
va Era), realizaram mais uma 
edição da ‘Campanha contra 
o Abuso e Exploração Sexu-
al de Crianças e Adolescen-
tes’ em Fernandópolis. Nes-
te ano, a campanha levou ao 
público o espetáculo teatral 
“Meu Quarto, Minha Inocên-
cia”, que aborda a violência e 

exploração sexual de forma lú-
dica, com música, brincadeiras 
e informações, narrada por um 
palhaço que traz histórias alu-
sivas às situações juntamen-
te com bonecos e demais ato-
res. Ao todo foram realizadas 
cinco apresentações, nos ter-
ritórios do CRAS e no distrito 
de Brasitânia. 

O coordenador do CREAS, 
Vitor Mendonça, ressalta que 
o objetivo é estimular a popu-
lação à sensibilização quan-
to ao tema.

É muito importante a experi-
ência vivida pelos usuários que 
puderam assistir à peça, bem 
como a parceria realizada com 
os CRAS na articulação com 
seus territórios para a mobili-
zação da comunidade, que até 
mesmo apresentaram musicais 
de organizações como dos pro-
jetos “Os Sonhadores” e “Gi-
rassol”, diz Mendonça. “Con-
seguimos, mais uma vez, unir 
e sensibilizar toda a socieda-
de, que assumiu o compromis-
so no enfrentamento da violên-

cia sexual contra as crianças 
e adolescentes”, comemora o 
vice-prefeito e secretário mu-
nicipal de Assistência Social 
e Cidadania, Gustavo Pinato.

A CAMPANHA
Conforme instituído pela Lei 

Federal n° 9970/00, o dia 18 de 
maio é o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adoles-
centes. Desde o surgimen-
to da data, a sociedade civil, 
em parceria com os governos 
municipais, estadual e fede-

ral, organiza e promove atos 
de mobilização social e políti-
ca com o objetivo de ampliar a 
conscientização da população 
brasileira sobre a gravidade 
da violência sexual que atin-
ge milhares de crianças e ado-
lescentes no país. A violência 
sexual contra meninas e me-
ninos ainda é uma realidade 
no Brasil, desta forma a data 
foi escolhida como marco da 
luta pelos direitos de crianças 
e adolescentes.

A campanha que acontece 

em todo país tem como símbo-
lo uma flor, como uma lembran-
ça dos desenhos da primeira 
infância e uma associação en-
tre a fragilidade de uma flor e a 
de uma criança. Nesse sentido, 
o desenho tem como objetivo 
proporcionar maior proximida-
de e identificação da sociedade 
com a causa do enfrentamen-
to à violência sexual.

Fonte: Secretaria 
Municipal de As sistência 

Social e Cidadania

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria 
econômica patronal do comércio varejista (lojas do varejo) instaladas 
no SHOPPING CENTER Fernandópolis, para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de junho de 
2019 (sexta-feira), às 8 horas, na Sala de Convenções situada na 
Av. Primo Angelucci nº 135, 2º andar (AUDITÓRIO DA ACIF), 
nesta cidade Fernandópolis-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia:

1) Discussão e aprovação de Aditivo à Convenção Coletiva 2019;
2) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar e 

firmar acordo com a categoria dos empregados no comércio (Sinco-
merciários) de Fernandópolis. 

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de partici-
pantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembleia Geral Extraordinária será realizada 01 (uma) hora após, 
em segunda convocação, com o quorum estatutário (Art. 26). 

Fernandópolis, 06 de junho de 2019.
IVAN PEDRO MARTINS VERONESI

PRESIDENTE SINCOMÉRCIO FERNANDÓPOLIS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 07 de Junho de 2019.
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PRESIDENTE SINCOMÉRCIO FERNANDÓPOLIS 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Entidade supra, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto, convoca todos os integrantes da categoria 
econômica patronal de hipermercados, supermercados e mercados 
varejistas de Fernandópolis e base territorial, para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de junho 
de 2019, às 10 horas, na Sala de Convenções situada na Av. Pri-
mo Angelucci nº 135, 2º andar (AUDITÓRIO DA ACIF), nesta 
cidade Fernandópolis-SP, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:

1) Discussão e aprovação de Aditivo à Convenção Coletiva 2019;
2) Outorga de poderes ao Presidente da Entidade para negociar e 

firmar acordo com a categoria dos empregados no comércio (Sinco-
merciários) de Fernandópolis. 

Não havendo, na hora acima indicada, número legal de partici-
pantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a 
Assembleia Geral Extraordinária será realizada 01 (uma) hora após, 
em segunda convocação, com o quorum estatutário (Art. 26). 

Fernandópolis, 06 de junho de 2019.
IVAN PEDRO MARTINS VERONESI

PRESIDENTE SINCOMÉRCIO FERNANDÓPOLIS
Uma publicação: Sexta-feira, dia 07 de Junho de 2019.
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com a categoria dos empregados no comércio (Sincomerciários) de Fernandópolis.  
 
Não havendo, na hora acima indicada, número legal de participantes para a instalação 
dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária será 
realizada 01 (uma) hora após, em segunda convocação, com o quorum estatutário (Art. 
26).  
  

Fernandópolis, 06 de junho de 2019. 
 
 
 
 
IVAN PEDRO MARTINS VERONESI 
PRESIDENTE SINCOMÉRCIO FERNANDÓPOLIS 
 
 
 
 
 
 
 

(17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.

Cão farejador ajuda 
Polícia encontrar 
esconderijo de droga 
Ao total, a Polícia apreendeu no esconderijo 3 kg de maconha, porções de crack e R$ 1.445 em dinheiro

Apreensão aconteceu na noite de quarta-feira

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  COMBATE AO ABUSO E ExPLORAçãO SExUAL’ 

Campanha de conscientização alcança centenas de pessoas

Neste ano, campanha levou ao público o espetáculo teatral “Meu Quarto, Minha Inocência”

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  PAULISTA 

à  CARTAS NA MESA 

O Osvaldo Cruz foi multado em R$ 
500,00 pela Federação Paulista de Fu-
tebol por conta da comemoração dos 
torcedores após o gol que garantiu 
a vitória sobre o Tupã, fora de casa, 
pela décima rodada da primeira fase 
do Paulista. O duelo aconteceu na úl-
tima sexta-feira, 31 de maio.

“Na referida partida, torcedores 
do Osvaldo Cruz, que estavam no 
setor da torcida local, comemora-
ram veementemente o gol da equi-
pe visitante, causando desconforto 
entre os torcedores do Tupã. O fato 
incitou manifestos e tumulto que te-
ve que ser contido pela segurança 
do estádio”, justificou a FPF, em do-
cumento divulgado na terça-feira.

Rubens Romanini, presidente do 
Osvaldo Cruz, disse que recebeu a 
informação com estranheza e irá re-
correr da punição. Ele ainda comen-
tou que não houve bilheterias espe-
cíficas para os visitantes, que ainda 
ficaram no setor mandante, além 
da falta de seguranças suficientes.

Fabiane Bizo Menezes, presidente 
do Tupã, em tom de lamentação, re-

No domingo, dia 9, a partir das 
15h, será realizada a gran-
de final do segundo torneio 
de Poker do mais novo point 

da galera apaixonada por esta moda-
lidade esportiva. 

A premiação de 7K (R$ 7 mil) é um 

dos atrativos para os jogadores de to-
da cidade e região que participarão do 
evento concorrendo ao prêmio.

Para participar do torneio, os com-
petidores deveram comparecer ao Na 
Medida Poker Clube de quinta-feira a 
domingo e fazer a inscrição no local, 
no valor de R$ 50,00.

O Na Medida Poker Clube funciona 

desde o início de abril deste ano, e de 
lá para cá, vem conquistando muitos 
adeptos, confira a localização e parti-
cipe da competição.

l Endereço: Av. dos Arnaldos, nº 2.150, bair-
ro Pôr do Sol, Fernandópolis/SP.

l Dias de Funcionamento: Segunda, Terça, 
Quinta e Sábado, a partir das 19h. (Excep-
cionalmente em dias nos quais são reali-
zados torneios). 

Osvaldo Cruz toma multa 
por comemoração da torcida
em vitória sobre o Tupã

Na Medida Poker Clube 
promove torneio que 
dará prêmio de 7K

Rubens Romanini, presidente do Azulão, disse que recebeu
a informação com estranheza e irá recorrer da punição

bateu as acusações do mandatário ri-
val. Ela conta que há bilheterias e se-
tor visitante no estádio Alonsão e que 
houve uma má comunicação entre os 

torcedores do Osvaldo Cruz com os bi-
lheteiros, afinal, bastaria manifestar o 
fato de ser torcedor do Osvaldo Cruz 
para serem colocados no local correto.

Osvaldo Crus foi multado por conta de comemoração da torcida 

O Na Medida Poker Clube funciona desde o início de abril deste ano

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Sexta-feira, 18h00

Laila tenta conter os insultos feitos 
pelo rapaz a Missade. Norberto ras-
ga o contrato pré-nupcial na frente 
de Valéria, que finge surpresa. Sara 
e Ali marcam a data do casamento. 
Elias promete se separar de Missa-
de e ficar com Helena. A barraquinha 
Missade sofre ataque, e Bruno tenta 
ajudar. Teresa desiste de ficar com 
Jean-Baptiste. Faruq é aprovado no 
exame e conta para Letícia. Paul con-
vida Fauze para vir ao Brasil. Bruno 
revela o que aconteceu com Missade. 

VERÃO 90 GRAUS 
Sexta-feira, 19h15

Mercedes manda Vera interromper 
a transmissão do No Fusca com Ma-
nu. Madá tem uma visão da noite em 
que Nicole morreu. Quinzão lembra 
a Mercedes que eles terão que pa-
gar uma multa para Álamo. Moana 
decide transmitir no seu programa 
a entrevista de João que foi inter-
rompida pela PopTV. Madá surge no 
programa de Moana afirmando que 
João falou a verdade.

TOPÍSSIMA
Sexta-feira, 20h50

Lara discute com Sophia. Antonio 
estranha ao ouvi-la falar sobre sua 
mãe. André interrompe a discussão 
em sua delegacia. Jandira avisa pa-
ra Madalena que irá trabalhar na pei-
xaria. Lara faz questão de falar com 
os jornalistas. André recebe queixa 
de Jade na escola. Rafael estranha 
o comportamento de Gabriela. Jan-
dira começa a trabalhar na peixaria. 
André visita Graça no hospital. An-
tonio questiona Mariinha sobre Lara, 
mas ela disfarça. Sophia fala na cole-
tiva de imprensa e defende Antonio. 
Paulo Roberto fica incomodado. Vera 
da aula de medicina na universidade 
do Grupo Alencar.

A DONA DO PEDAÇO
Sexta-feira, 21h00

Maria apresenta Régis para Josia-
ne, que finge não conhecer o parcei-
ro. Rael se aproxima de Jenifer. Otá-
vio, Beatriz e Linda comemoram o 
noivado de Virgínia e Camilo. O mé-
dico confirma a doença de Gilda e 
Amadeu a consola. Maria pede pa-
ra Britney inspecionar a qualida-
de dos bolos da fábrica após Zé Hé-
lio identificar um problema. Antero 
acredita que Eusébio pode ser her-
deiro de uma fortuna. Virgínia cha-
ma Fabiana para trabalhar com ela. 
Kim se insinua para Márcio durante 
uma reunião. Josiane incentiva Ma-
ria a aceitar o convite de Régis pa-
ra jantar.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Os bandidos que perseguiram João 
entram na escola. João derruba Ben-
to na correria. Ruth diz a Helô que 
pretende fazer teste de DNA para 
saber se Bento é seu sobrinho. Cel-
so encontra os invasores do colégio. 
Raquel questiona Mirela sobre seus 
sentimentos por Luca. Bento vai à 
diretoria da escola e diz que João o 
derrubou de propósito. Vini separa 
alguns itens de casa para doação e 
acaba pegando o presente de casa-
mento de seus pais. Verônica abre o 
bazar beneficente. Nancy marca um 
encontro com o misterioso Walter 
Elias e desconfia de seja Waldisney.

MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Lara entrega o dinheiro do subor-
no ao gerente da loja. Peixoto pren-
de Cléber. Raíssa impede Thiago de 
vender mais rifas. Cléber conta pa-
ra Marco que trabalha para Thiago. 
Carla devolve o dinheiro de todos 
que compraram as rifas. Bill exige 
que Thiago faça o sorteio das rifas. 
Rita conta para o defensor público 
que Lara a chantageou. Marco pren-
de Thiago, e Carla vai com eles até a 
delegacia. Filipe tenta falar com Rita. 

Apoio:

Palavras Cruzadas
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social

celebridades

na Barra Funda, em São Paulo, o jo-
vem reuniu os pais, os três irmãos - 
Aysha, de 16 e que viveu a Laura na 
versão brasileira da novela infantil 
“Carrossel” (2012), Pyetra, de 12, e 
Anthony, de 5 - a madrinha e outros 
convidados como o padre Antonio 
Maria, responsável pelo seu batis-
mo. O cerimonialista Jr Donatto foi 
responsável pela festa, com direi-
to a bolo de três andares. Padrinho 
de Ryan, Gugu faltou ao aniversá-
rio por conta de gravações do “Po-
wer Couple”, mas enviou um vídeo, 
divulgado durante a comemoração.

SIMONY CITOU MUDANÇA 
APÓS NASCIMENTO DO 

FILHO: ‘ME FEZ MULHER’
A cantora e ex-apresentadora 

infantil de atrações como “Balão 
Mágico” e “Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si-
mony” aproveitou os 18 anos do 

filho mais velho para fazer uma 
declaração ao primogênito. “Meu 
amor, minha vida. Que filho de um 
coração puro eu tenho. Menino 
cheio de sonhos muitos talentos e 
de uma humildade sem tamanho. 
Deus sabia o quanto eu ia preci-
sar de você, primogênito anjo na 
minha vida. Você chegou e mudou 
tudo. Me fez mulher, me fez forte, 
me fez mãe. Obrigada por segurar 
minha mão mesmo quando eu não 
merecia. Obrigada por ser esse fi-
lho incrível. Você só está colhen-
do o que plantou. Muita coisa vo-
cê vai viver porque os planos de 
Deus são perfeitos, se prepare. Eu 
te amo. Feliz 18. Feliz aniversário. 
Feliz tudo, meu filho”, escreveu Si-
mony, envolvida em polêmica ao 
afirmar durante reality que dirige 
desde os 13 anos.

Em seu sexto trabalho seguido na 
Record TV, Felipe Cunha pela primeira 
vez interpreta o protagonista de uma 
novela. No ar em “Topíssima”, o ator 
vive o taxista Antonio, que estabe-
lece uma relação de rato e gata com 
Sofia (Camila Rodrigues) e cuida de 
forma zelosa da irmã mais nova, Ga-
briela (Rafaela Sampaio), vítima de 
overdose de drogas logo no começo 
da trama. Para ajudar na composição 
do mocinho, Felipe se mudou para o 
morro do Vidigal, Zona Sul do Rio, lo-
cal onde mora seu personagem. Em 
entrevista, o ator vê como fundamen-
tal sua mudança temporária para a co-
munidade. “Eu tenho um método de 
construção de personagem que não 
é, digamos, mais ousado. Ela é de fo-
ra para dentro. Preciso entender onde 
essa pessoa mora, como ela se veste, 
como anda. Preciso olhar de fora para 
entender ela internamente”, explica.

Segundo Felipe, sua visão mudou 
ao conhecer melhor o ambiente no 
qual seu protagonista mora, auxilian-
do a mãe, Mariinha (Silvia Pfeifer), 
em um restaurante. “A gente tem um 
pensamento da comunidade ser de-
sorganizada, de ter o aspecto da cri-
minalidade, por tudo que se associa 
ao morro. É um lugar extremamente 
organizado e as pessoas realmente 
vivem em comunidade. Elas se aju-
dam, mas óbvio que existe uma ex-
ceção em tudo. De um modo geral é 
fantástica a organização e a relação 
afetuosa que eles têm. O Antonio é 
leite da musicalidade dessa urgên-
cia com o afeto”, aponta. Revelado 
na TV na novela “Vitória” (2014), o 
ator praticamente emendou “Jesus”, 
na qual foi o Jairo, com o atual folhe-
tim e teve que se livrar de aproxima-
damente 20 quilos: “Cheguei a per-
der 18 quilos”. Seguindo assim, um 

Parabéns e muitos anos de vida
para ela, Bruna Lima!!!

Caio Matos também está 
na lista dos homenageados. 

Leandro Bassan é muito homeageado pela data, 
em especial, pela esposa Marcela Pretel Bassan.

Ronan Pacheco recebe 
muitas mensagens de 

carinho de toda galera pelo 
seu aniversário. Parabéns!

Uilian Pezati celebra
a chegada de mais 

um ano de vida. 

Filho de Simony reúne os 
pais em festa de 18 anos 
e ganha carro de luxo
Ryan Benelli, filho de Si-

mony e do rapper Afro-X, 
comemorou seus 18 anos 
em grande estilo. Funkei-

ro há quatro anos, o afilhado de So-
nia Abrão e Gugu Liberato foi sur-
preendido ao ganhar da mãe um 
automóvel BMW avaliado em R$ 
213 mil. No aniversário celebrado 
na casa de festas Via Matarazzo, Filho de Simony ao lado dos familiares em seu aniversário

caminho oposto a Rayanne Morais, 
que precisou ganhar massa muscu-
lar para viver a policial Graça. “Tive 
muito pouco tempo de preparação. 
O Jairo era mais denso, pesado. O 
Antonio tem essa música do morro é 
mais leve, ágil. Foi um período muito 
pequeno e você ainda tem que con-
centrar na essência interna. Prepa-
rar corpo e emoções não foi fácil, mas 
é um processo apaixonante, delicio-
so”, diz, entusiasmado.

Ator Felipe Cunha
se mudou para 
comunidade e perdeu 
peso para novela

Ator teve pouco tempo
para preparação da novela 


