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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 07/06/19
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0mm 
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43%

NE 
15km/h


vento

 06:51h 
17:48h

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

SÁB - 08/06/19
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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entrelinhas 

É irresponsabilidade colocar seres 
humanos nas unidades do PELC

Está previsto para o dia 05 de Agosto o 
leilão do complexo termal. A avaliação 
judicial é de cerca de R$ 10 milhões em 
primeira praça. Na segunda, no dia 28, 
é de aproximadamente R$ 6 milhões.

Água Viva: leilão
de R$ 10 milhões 

em Agosto
A “MP da Liberdade Econômica” 
permite que empresas funcionem 
em qualquer dia e horário da semana. 
Ao menos duas farmácias preparam 
alterações no horário de expediente.

MP de Bolsonaro 
afetará 

comércio local
Em plena epidemia de dengue regis-
trada em várias cidades da região, fal-
ta inseticidade para a realização de 
pulverizações. O produto deveria ser 
fornecido pelo governo federal.

Vergonha! Falta 
inseticida para 

combater a dengue

Permitir que munícipes, de qualquer 
idade, incluindo crianças e idosos 
adentrem em três - dos cinco - polos 
do Programa Esporte e Lazer na Ci-
dade-PELC é uma verdadeira irres-
ponsabilidade por parte da adminis-
tração municipal. As unidades estão 
em precaríssimo estado de conser-
vação e não tem as mínimas condi-
ções de segurança e de usabilidade.

Página A2

SUJOS E
ABANDONADOS

A reportagem de O Extra.net 
procurou na tarde de on-
tem, dia 7, o secretário mu-
nicipal de Esportes e Lazer, 

Juracy Rossato Júnior, para comentar 
a situação de abandono dos núcleos 
esportivos que ficam no Jardim Santa 
Bárbara, no bairro Vila Nova e no cam-
po do CDH. De acordo com o secretá-
rio, o PELC é um programa do Gover-
no Federal, que surgiu em 2013, e, que 
em Fernandópolis, vem “se arrastan-
do” há tempo. Páginas A4 e A5

Polos do PELC 
colocam em 

risco a saúde e a 
integridade física 

dos usuários 

São tantas deficiências que beira à irresponsabilidade permitir 
o acesso de pessoas, inclusive crianças e idosos, a tais ambientes

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria de Co-
municação, divul-
gou, nesta semana, 
que as atividades do 

PELC (Programa Esporte e Lazer na 
Cidade) tiveram início em Fernan-
dópolis. Atualmente, a última fun-
ção vista nos polos é o esporte ou 
o lazer, principais ferramentas do 
programa, já que a imagem vista é 
desanimadora, para não dizer revol-
tante. Completamente abandona-
dos, os núcleos esportivos padecem 
de qualquer condição para ativida-
des e não possui nenhuma modali-
dade oferecida pela Prefeitura. Pá-
ginas A4 e A5

“O programa 
vem ‘se 
arrastando’ 
há tempo”, 
diz secretário 
de Esportes

Fefecê recebe 
Osvaldo 
Cruz em jogo 
que pode 
garantir a 
classificação

No domingo, dia 9, às 10h, no está-
dio Cláudio Rodante, em Fernandópo-
lis, o Fernandópolis Futebol Clube (Fe-
fecê), líder do Grupo 1, com 18 pontos, 
recebe o time do Osvaldo Cruz que 
vem em ascensão na competição com 
11 pontos ganhos, ocupando a quarta 
colocação na tabela. Página A9

Governo 
promete investir
R$ 24,1 mi 
na reforma
de 30 escolas 
da região

O Governador João Doria e o Secre-
tário de Estado da Educação, Rossie-
li Soares, anunciaram, nesta semana, 
o investimento de R$ 24,1 milhões em 
obras de melhoria de infraestrutura e 
reformas em 30 escolas da rede estadu-
al da região de Rio Preto, no programa 
Escola +Bonita. Fernandópolis está fo-
ra da lista de programa, que promoverá 
obras de grande porte na região noroes-
te do Estado de São Paulo. Página A7
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“A burrice, no Brasil, tem um passado
glorioso e um futuro promissor”.

Roberto Campos -  (1917 - 2001) diplomata, político e economista.

Mercado imobiliário
Vem novidades - e boas - por aí! 

Apesar da aparente estagnação do 
setor nos últimos tempos, face à cri-
se econômica nacional, aos menos 
três novos empreendimentos, to-
dos de vulto, devem sair dos rascu-
nhos impressos nas para ganhar vi-
sibilidade. Todos são de médio para 
grande porte e devem impulsionar o 
setor no último semestre deste ano.

Aproximadamente dois 
meses após a assun-
ção por parte do presi-
dente da Câmara Mai-

con Fabiano-Podemos, ainda não 
há qualquer data oficial para a rea-
lização de novo pleito para definir o 
futuro prefeito (e vice) que admins-
trarão temporariamente Meridiano. 
O Tribunal Superior Eleitoral-TSE 
ainda não colocou em pauta a de-
finição de nova data. Especula-se 
que será em Agosto. Articulações 

TSE: ainda não há data para nova eleição 
municipal. Eleito foi cassado em Abril

políticas estão em andamento visando definir quem serão os pretendentes.

Sicoob reinaugurado
Inaugura no próximo dia 10, a no-

va agência do Sicoob UniCentro Bra-
sileira. Ela estará situada na avenida 
Afonso Cáfaro, no Corinto em no-
va e ampla instalação. Haverá uma 
recepção para clientes e visitantes 
durante todo o dia. A empresa es-
tá ativa há 27 anos e é composta de 
mais de 33 mil associados, admi-
nistrando mais de R$ 2,5 bilhões. 

U
m projeto que tinha (e talvez ainda tenha) tudo para dar certo e propor-
cionar esporte, lazer e inclusão social para até 5 mil fernandopolenses, de 
qualquer faixa etária. Eis o Programa Esporte e Lazer na Cidade-PELC, 
concebido em 2013 e em vias de execução desde aquela data e que, em 

tese, já recebeu investimentos de R$ 1 milhão. Segundo o governo municipal, 
desde a última quarta-feira, 05, está operacionalizado e recebendo inscrições de 
munícipes interessados em aulas de atletismo, futebol, natação, ginástica, ca-
minhada, dentre outras modalidades esportivas. Porém a realidade é completa-
mente outra. Absolutamente antagônica ao desenhado pela Prefeitura Municipal. 
Em dois dos cinco polos designados - o Beira Rio e o Clube da Cesp - os desportis-
tas serão bem acolhidos e terão um ambiente adequado para as atividades; po-
rém, nos outros três, não há a mínima infraestrutura física. Ou melhor, há seríssi-
mos riscos de saúde e até de integridade física para os usuários. Senão vejamos.

Pleno funcionamento? Prefeitura coloca 
integridade física e a saúde em risco

Chega a chocar os olhos o estado de conservação dos três polos restantes 
- do Santa Bárbara, CDH e Vila Nova. Piscina abandonada acumulando 
sujeira, água e outros resíduos, propiciando ambiente adequado à proli-
feração de dengue; quadras poliesportivas abandonadas; falta de sanitá-

rios e água potável; inexistência de escadas com corrimão... São tantas e tamanhas 
as deficiências que beira à irresponsabilidade permitir o acesso de pessoas, inclusive 
crianças e idosos, a tais ambientes. Sinceramente, falta-nos palavras para descrever 
a precariedade dos locais e melhor é constatá-la nas imagens reproduzidas nas Pá-
ginas deste Caderno. Um site local do jornalista João Leonel (Revoluir.com) chegou 
a afirmar que a “Prefeitura mente”, referindo-se ao pleno funcionamento do progra-
ma. E continuou: “Em pleno funcionamento para filho, filha, pai e mãe dos outros, só 
se for. Já que filho, filha, pai e mãe do prefeito, vice e vereadores não frequentam es-
ses locais”, afirmou. Permitindo-nos o obséquio, em nossa opinião, se trata do maior 
erro do administração Pessuto, dentre tantos outros já ocorridos (IPTU por duas ve-
zes consecutivas; aumento do próprio salário; empréstimos de R$ 30 milhões...), pois 
estes não potencializaram risco imediatos para a vida e/ou a saúde dos fernandopo-
lenses como neste. Com a palavra, Ministério Público, Polícia e Bombeiros. Urgente!  

Sedes sem sanitários, água e corrimão. 
As piscinas são criadores de dengue

editorial

Planejamento 
O tamanho da empresa e a sua área de 

atuação definem a influência dos fatores 
externos nos negócios. Empresas peque-
nas, por exemplo, têm a oportunidade de 
crescerem em fases de crises. Elas aten-
dem demandas em lugares que as gran-
des empresas ainda não chegaram ou 
abandonaram. Outras vezes, conseguem 
posicionar-se para atender ao público in-
satisfeito.

Observe que a baixa dos juros, dó-
lar e inflação refletirão de forma diferen-
te para uma empresa que depende dire-
tamente de importação e exportação do 
que para outras que não trabalham com 
isso. Fornecedores de prefeituras e esta-
dos endividados, por exemplo, são mais 
afetados pela crise fiscal do que outros 
que não trabalham neste mercado e as-
sim por diante.

Sem ignorar os indicadores da eco-
nomia nacional/internacional é preciso 
atentar-se para questões internas da em-
presa. Antes de tudo, é necessário enten-
der que planejar é uma declaração de que 
será imprescindível aprender sempre. É 
uma forma de admitir que não se sabe o 
suficiente sobre como atingir as metas de-
finidas. Desta forma, a solução de proble-
mas e conquista de metas demandam do 

gestor e equipe esforços em conjunto na 
busca de conhecimento e aprendizado.

Para tanto, os métodos avançados de 
planejamento nem sempre são os mais 
recomendados para quem está começan-
do. Por isso, o “feijão com arroz” pode ser 
a melhor estratégia e trazer excelentes re-
sultados para a empresa. E, conforme o 
nível de exigência e complexidade for au-
mentando, outras técnicas e metodolo-
gias poderão ser incorporadas.

O “feijão com arroz” trata-se do Pla-
nejamento, Execução, Monitoramento e 
Ação. Conhecido na administração como 
ciclo PDCA. Com isso, deve-se planejar e 
agir, lembrando sempre de checar siste-
maticamente e verificar se o planejamen-
to está sendo executado como previsto. É 
comum as empresas negligenciarem este 
ponto do PDCA. É preciso saber se os ob-
jetivos estão sendo atingidos ou não. Des-
te ponto em diante, deve-se rever o plane-
jamento quantas vezes for necessário até 
que a meta seja atingida.

Portanto, após conhecer os indicadores 
externos da economia, verifique se o pla-
nejamento interno tem recebido a aten-
ção necessária. Pois, é como dizia Benja-
min Franklin, “Quem falha em planejar, 
planeja para falhar”.

Do jornalista, articulista e humorista, em sua coluna na Folha de São Paulo

frase da semana

O Brasil não precisa de extrema direita, nem de 
extrema esquerda. Precisa é de extrema unção!”‘‘

José Simão

Por Beto Iquegami
beto@oextra.net

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

EnTrElinhas

 Após 25 anos, mudança para Rio Preto

O  promotor de Justiça Fernando César de Paula já não trabalha mais 
na Comarca local. Há cerca de um mês ele foi transferido para a 
15ª Promotoria de São José do Rio Preto, onde atuará na área cí-
vel, sendo o titular dessa unidade. A mudança deu-se após pra-

ticamente 25 de atuação em Fernandópolis, cidade onde ele residia e local 
em que seus familiares habitam. Rio Preto - 16ª Circunscrição Judiciária do 
Ministério Público Paulista - é considerada “Entrância Final” tendo 18 pro-
motores titulares e outros dois auxiliares.  Nos próximos dias, Fernando esta-
rá recebendo uma homenagem da Câmara de Vereadores de Fernandópolis 
através de uma Moção de Aplausos, aprovada na sessão da última terça-fei-
ra, 04. A data será marcada após entendimento entre vereança e o promotor.

Água Viva: leilão de R$ 10 milhões em agosto

Sob administração judicial comandada pelo contador Marcos Fontes desde 
abril de 2016, o Água Viva Termas Clube deve, finalmente, ir para leilão. A pri-
meira praça será realizada no dia 5 de agosto próximo, quando a avaliação de 
R$ 10 milhões prevalecerá. Na hipótese de não haver arrematante, uma segun-
da data já é estipulada: provavelmente no dia 28 do mesmo mês (com abertu-
ra de propostas já no dia 8). Neste caso o valor para arrematação cai para cer-
ca de R$ 6 milhões. No total, o clube aquático e hoteleiro tem 349 mil metros 
quadrados e o comprador o assumirá sem quaisquer pendências financeiras.

Vergonha! Faltando fumacê!
Uma vergonha! Em plena epidemia 

de dengue em 
vários municí-
pios da região, 
está faltando o 
inseticida pa-
ra realizar as 
pulverizações 
(nebulizações). 
A situação é 
tão grave que 
o Ministério 
Público Federal, através da Procura-
doria jalesense, cobrou informações do 
Ministério da Saúde - órgão responsá-
vel por repassar o produto -, dando pra-
zo de cinco dias para esclarecimentos. 
Desde abril, secretarias de Saúde da 
região deixaram de fazer as nebuliza-
ções por falta do inseticida. Promessa 
de normalização neste mês de Junho.

Liberdade de horário comercial
E a Medida Provisória 881 subscrita 

por Bolsonaro na virada do mês, inti-
tulada de MP da Liberdade Econômi-
ca, já está provocando alterações no 
comércio fer-
nandopolense. 
Ao menos du-
as farmácias 
já se preparam 
para abertura 
em tempo in-
tegral, o que 
antes era ve-
dado. Outros 
empresários, 
de segmentos diversos, confidencia-
ram que também estudam amplia-
ções nos horários de funcionamento. 
Pela MP de Bolsonaro, é possível a re-
alização de atividade econômica em 
qualquer dia ou horário da semana.

Destaque! Para prefeita de SP?
Debutante eleita com 264 mil votos; 

filha de uma diarista e de um cobrador 
de ônibus, com formação em Havard, 
Tabata Amaral está se destacando tanto 
na Câmara dos Deputados que seu par-
tido, o PDT, a quer disputando a Prefei-
tura de São Paulo no próximo ano. Ele 
rejeita e fala em cumprir o mandato, 
mas a pressão 
é enorme, so-
bretudo pelos 
nomes de bai-
xa envergadu-
ra política que 
devem entrar 
na disputa. O 
orçamento da 
Prefeitura é de 
R$ 60,5 bilhões.

Use o QR Code
para acessar a 
coluna digital

imagem da semana

A Imagem da Semana é, na realidade, uma Arte Gráfica da equipe de diagramação deste diário, que circu-
lou na edição do dia 1º do mês de Maio, sob o título de “Vereadores destinam R$ 1,8 milhão em emendas impo-
sitivas”, onde mostra todas as instituições e setores da administração pública que receberiam o valor na forma de 
emendas ao Orçamento de 2019. Receberiam! Pois na sessão da última terça-feira, 04, a lei municipal que a ins-
tituia foi formalmente revogada  a pedido do prefeito André Pessuto. A alegação? A situação financeira do municí-
pio não permite que as emendas sejam colocadas em prática. Foram contrários à revogação os vereadors João Pedro 
e Cidinho do Paraíso. O prefeito teria prometido que, se revogada a lei, atenderia os vereadores através do remanes-
cente do duodécimo da Câmara que, tradicionalmente, é devolvido ao final do ano. Tem vereador que chegou a di-
zer que não haveria tempo hábil para a administração municipal realizar as licitações envolvidas nas emendas, o que 
poderia caracterizar, eventualmente, ato de improbidade administrativa de Pessuto. Isso, apesar de restar 12 meses, 
a partir de janeiro, para a realização das licitações. No total, seriam R$ 140 mil para cada um dos edis decidi-
rem onde será aplicado, perfazendo um total de R$ 1,8 milhão (1,2% do Orçamento Municipal). Deste valor, obrigato-
riamente 50% deve ser destinado à área da Saúde (Emendas da Sáude) e outros 50% de livre opção (Emendas Livres).

na 15ª promotoria cível

emendas: morta 
no nascituro
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“

pensamento crítico

l  Por CARLOS EDUARDO MAIA DE OLIVEIRA
Professor EBTT no Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Votuporanga.

Biólogo, Cirurgião-Dentista, Mestre em Microbiologia e Doutor em Geologia Regional.
E-mail: edumaiaoli@yahoo.com.br

ca, 70% da população faz uso desse 
veículo como meio de transporte.

No Brasil, embora a utilização da 
bicicleta pelas pessoas seja menor 
do que naqueles países, o seu uso 
vem crescendo nos últimos anos. 
São Paulo e Rio de Janeiro são ci-
dades que se destacam, pois, jun-
tas, possuem quase 1.000 Km de 
vias cicloviárias. No entanto, ain-
da se distanciam de cidades como 
Pequim (China) e Freiburg (Alema-
nha), cujo número de bicicletas é o 
dobro de automóveis.

Freiburg, conhecida mundialmen-
te pelo seu ótimo sistema de trans-
portes públicos, apresenta infraes-
trutura urbana favorável ao ciclista. 
Os estacionamentos para carros são 
raros no centro da cidade, enquan-
to os de bicicleta são incontáveis.

Já no Brasil, sobram ruas esbura-
cadas, falta sinalização em cruza-
mentos, a sujeira é comum nas vias 
públicas, não raro encontram-se 
tampas de bueiros desniveladas, 
não é difícil encontrar ciclovias mal 
conservadas e, para completar, os 
motoristas de veículos automoto-
res costumam desrespeitar o espa-
ço do usuário de bicicleta.

Enrique Peñalosa (cuja epígra-
fe foi citada no começo do artigo), 
em apenas quatro anos como pre-
feito de Bogotá (1998 – 2001), fez 
uma verdadeira revolução de mo-
bilidade urbana na capital colom-
biana, priorizando, por exemplo, a 
utilização de bicicletas em detri-
mento dos automóveis. O ex-pre-
feito desconstruiu o discurso de 
que são necessários muitos anos 
para se realizar grandes transfor-
mações no sistema viário de uma 
grande cidade.

Devemos nos es-
pelhar nos países 
cuja mobilidade ur-
bana é realmente va-
lorizada no planeja-
mento das cidades. 
Nestes, o transpor-
te público sempre é 
priorizado em detri-
mento do automóvel particular, os 
espaços públicos são planejados 
para servirem às pessoas em vez 
dos carros, e há política de incen-
tivo fiscal para aquisição de veícu-
los mais eficientes em economia 
de combustível e emissão de ga-
ses poluentes.

 Cabe ainda destacar um deta-
lhe importante ligado a esse tema 
e que é constantemente negligen-
ciado nas cidades brasileiras -  a 
acessibilidade nas vias públicas 
para atender as pessoas com de-
ficiência de locomoção. Sem dizer 
a falta de educação apresentada 
por aqueles que estacionam em 
vaga para deficientes ou em fren-
te às rampas de acesso às cal-
çadas.

Uma pessoa presa em um engar-
rafamento ou que é obrigada a pe-
gar vários ônibus para chegar ao 
trabalho, não perde somente a sua 
paciência e o seu ânimo, mas tam-
bém perde tempo de vida, que po-
deria ser melhor aproveitado em 
seu trabalho ou curtindo seus fa-
miliares em casa. 

Por isso, não se planeja espaços 
em uma cidade moderna sem bus-
car soluções para os seus proble-
mas de mobilidade urbana. É um 
investimento que evita prejuízos ao 
erário público e garante qualidade 
de vida aos seus cidadãos.

Uma boa cidade não 
é aquela em que 
até os pobres an-
dam de carro, mas 

aquela em que até os ricos usam 
transporte público. Cidades assim 
não são uma ilusão hippie. Elas já 
existem” (Enrique Peñalosa, ex-
-prefeito de Bogotá, capital da Co-
lômbia). 

Deslocar-se de um ponto a ou-
tro nas grandes cidades brasi-
leiras tem sido, cada vez mais, 
uma prova de paciência e supe-
ração de obstáculos. Meios de 
transporte que já foram a solu-
ção para um deslocamento mais 
rápido e eficiente, como os au-
tomóveis, por exemplo, atual-
mente são os grandes vilões do 
trânsito, causadores de engarra-
famentos imensos, ruídos e po-
luição atmosférica.

Em nosso país, o transporte pú-
blico, uma alternativa lógica à utili-
zação do automóvel, é considerado 
ineficiente, moroso, as passagens 
são caras, muitos veículos apresen-
tam-se em condições precárias e 
há insuficiência de linhas de ôni-
bus e metrô. 

Destaca-se que as grandes ma-
nifestações realizadas no ano de 
2013, que se espalharam por várias 
cidades brasileiras, tiveram como 

motivação inicial o reajuste no pre-
ço das passagens de ônibus.

Além de abusar da paciência do 
usuário, o tempo gasto no trânsito 
é assustador. Pesquisa realizada 
pelo Serviço de Proteção ao Crédi-
to (SPC) e Confederação Nacional 
dos Dirigentes Lojistas (CNDL), di-
vulgada no ano de 2018, revelou 
que os moradores das grandes ci-
dades gastam em seu deslocamen-
to no trânsito uma média diária de 
duas horas e vinte e oito minutos. 
Em um ano, gastam 37 dias e meio, 
ou seja, as pessoas perdem mais 
de um mês se deslocando no trân-
sito, anualmente.

Lembrando o bordão de um velho 
ditado que preconiza que “tempo 
é dinheiro” e levando-se em consi-
deração que um trabalhador no in-
terior de um veículo é improdutivo 
(ressalvando quem vive do trans-
porte de passageiros), certamen-
te esse problema acarreta prejuí-
zos econômicos ao nosso país. Foi 
o que revelou uma pesquisa condu-
zida pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), publicada no ano de 2015, 
que destacou o prejuízo anual de 
62 bilhões de reais à economia bra-
sileira, aliado as más condições de 
mobilidade e planejamento urbano.

Na tentativa de melhorar essa re-
alidade, em 2012, foi promulgada 

a Lei 12.587, conhecida como Lei 
da Mobilidade Urbana, que dele-
ga, aos municípios com mais de 20 
mil habitantes, a função de elabo-
rar políticas públicas que favore-
çam o crescimento das cidades de 
forma ordenada e sustentável. A 
despeito da lei, por enquanto per-
manecemos longe das boas experi-
ências vivenciadas nessa área por 
outros países.

Um bom exemplo é o metrô da ci-
dade chinesa de Xangai. Com me-
nos de 30 anos de existência, pos-
sui 637 quilômetros de extensão, 
17 linhas e 387 estações. O de São 
Paulo, o maior do Brasil e que te-
ve a primeira linha inaugurada em 
14 de setembro de 1974 (mais anti-
go, portanto, do que o de Xangai), 
possui 96 quilômetros de extensão, 
conta com apenas seis linhas e 85 
estações. Quanta diferença!

Um caso interessante de mobili-
dade urbana desejável é a utiliza-
ção de bicicletas nas cidades. Esse 
veículo é uma ótima alternativa por 
ser um meio de transporte barato, 
silencioso e sustentável. Além dis-
so, favorece a saúde ao queimar ca-
lorias e manter a forma física. 

Na Holanda, líder mundial nesse 
quesito, nove em cada 10 pessoas 
utilizam a bicicleta para se locomo-
verem nas cidades. Na Dinamar-
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Congresso Na-
cional a amiza-
de entre o Bra-

sil e a China está mais forte 
do que nunca. Na noite de 
quarta-feira, 5, uma grande 
cerimônia foi realizada, no 
Clube do Exército, em Bra-
sília para celebrar a parceria 
entre os dois países e con-
tou com a presença da alta 
cúpula do governo e de lide-
ranças do Parlamento.

O evento foi promovido 
pela Frente Parlamentar 
Brasil-China, liderada pe-
lo deputado federal Fausto 
Pinato (PP-SP), juntamente 
com as entidades sino-bra-
sileiras, em homenagem ao 
vice-presidente da Repú-
blica, General Hamilton 
Mourão, por sua contribui-
ção ao fortalecimento das 
relações entre os dois pa-
íses.

Segundo o deputado, a 
ideia era celebrar a união 

em torno do papel que a Chi-
na ocupa hoje como parceira 
essencial para o desenvol-
vimento de áreas estratégi-
cas do Brasil. “A nossa Fren-
te tem atuado desde o início 
do governo para afastar 
qualquer desentendimen-
to sobre essa relação. E es-

ta noite é a 
prova de que 
os nossos es-
forços vale-
ram a pena”, 
afirmou o de-
putado que 
também pre-
side a Frente Parlamentar do 

BRICS e a Comissão de Agri-
cultura.

“Hoje é um dia histórico 
em que unirmos forças para 
mostrar que os interesses do 
Brasil estão acima de qual-
quer ideologia, essa união é 
motivo de orgulho para to-
dos nós”, completou o depu-
tado em referência a presen-
ça de várias autoridades do 
governo que prestigiaram o 
evento como o filho do pre-
sidente, senador Flavio Bol-
sonaro, além dos ministros 
das Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo, a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, 
a ministra da Mulher, Famí-
lia e Direitos Humanos, Da-

mares Alves, além do corpo 
diplomático estrangeiro se-
diado no Brasil.

Mourão aproveitou a oca-
sião para falar de sua recen-
te viagem à China, onde foi 
recebido pelo presidente e o 
vice, com quem esteve reu-
nido para reativar a Comis-
são Sino-Brasileira de Alto 
Nível de Concertação e Coo-
peração (COSBAN), que não 
operava desde 2015.

“Nos preparamos ao longo 
do mês de março e abril para 
esta tarefa onde considera-
mos que a nossa missão foi 
cumprida. Levamos ao go-
verno chinês a mensagem 
do presidente Bolsonaro de 

que consideramos a China 
uma parceira estratégica e 
de que a Cosban voltaria a 
funcionar no mais alto nível 
de cooperação possível”, 
afirmou.

Representando o Senado, 
o presidente da Casa, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), sa-
lientou  que o evento era 
“uma forma de união no pro-
pósito de estreitar relações 
com a China que tem muito 
a contribuir para o desenvol-
vimento do Brasil”.

Ao término da cerimônia 
as entidades chinesas en-
tregaram ao vice-presidente 
uma carta de agradecimen-
to por sua missão à China. 

Pinato une Congresso 
para celebrar parceria 
Brasil e China
Vice-presidente Mourão, recém-chegado da China, participou do evento

Autoridades brasileiras junto a representantes do governo chinês e grupos empresariais

Pinato com o vice-presidente Hamiltom Mourão
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A reportagem de O Ex-
tra.net procurou na tarde 
de ontem, dia 7, o secre-
tário municipal de Espor-
tes e Lazer, Juracy Rossa-
to Júnior, para comentar a 
situação de abandono dos 
núcleos esportivos que fi-
cam no Jardim Santa Bár-
bara, no bairro Vila Nova e 
no campo do CDH. De acor-
do com o secretário, o PELC 
é um programa do Gover-
no Federal, que surgiu em 
2013, e, que em Fernandó-
polis, vem “se arrastando” 
há tempo. 

“O projeto foi feito de 
uma maneira totalmente 
errônea e estamos tentan-
do consertá-lo no governo 
do prefeito André Pessu-
to. Queremos levar o PE-
LC à realidade da popula-
ção. Em novembro de 2016, 
foi depositada na conta da 
Prefeitura uma verba de R$ 
497 mil pra começar a ela-
boração do projeto. Tive-
mos que escolher os locais 
que serviriam como núcle-
os esportivos. Poderíamos 
ter escolhidos algumas es-
colas, mas eu escolhi lo-
cais, os quais a popula-
ção “estava praticamente 
abandonada” e tinha co-
mo a gente (Secretaria de 
Esportes) resolver isso. A 
referida verba era para a 
compra de equipamentos 
(bola, violão, televisão, me-
sa de pingue pongue, cai-
xas de som, entre outros), 
objetivando desenvolver o 

programa. Gastamos cer-
ca de R$ 160 mil. Porém, os 
trâmites para a realização 
dos pregões demoraram 
muito. Em janeiro de 2018, 
fizemos o processo seleti-
vo para contratar os profis-
sionais. O restante da ver-
ba seria para o custeio de 
tais profissionais. Dia 28 de 
maio de 2019 começamos 
as contratações. A publici-
dade do PELC também te-
ve início, objetivando levar 
a população para os núcle-
os esportivos. Sabemos que 
as áreas estão degradadas. 
No núcleo do Jardim San-
ta Bárbara será contratado 
um caseiro para zelar o lo-
cal. No campo do CDH, os 
banheiros serão finaliza-
dos, caso contrário a ver-
ba terá que ser devolvida. 
Lá aconteceram vários fur-
tos. Agora, vamos ‘habitar’ 
com o PELC esses lugares 
que estão abandonados. 
Infelizmente, a verba não 
é para remodelar a infraes-
trutura dos locais. A Prefei-
tura está com dificuldades 
financeiras. O prefeito An-
dré Pessuto está fazendo 
isso devagar, com cuidado 
(revitalização dos locais ci-
tados). A minha Secretaria 
tem pouco recurso. Eu te-
nho R$ 800 mil de orçamen-
to por ano. Cerca de R$ 300 
mil eu gasto com funcioná-
rios. R$ 150 mil com sub-
venções para associações 
esportivas. Não me sobra 
muita coisa para investir. 
Vamos adequar a situação 
devagar”, destacou Juracy. 

A Prefeitura, por 
meio da Secre-
taria de Comu-
nicação, di-
vulgou, nesta 

semana, que as atividades 
do PELC (Programa Esporte e 
Lazer na Cidade) tiveram iní-
cio em Fernandópolis. Atual-
mente, a última função vista 
nos polos é o esporte ou o la-
zer, principais ferramentas 
do programa, já que a ima-
gem vista é desanimadora, 
para não dizer revoltante. 
Completamente abandona-
dos, os núcleos esportivos 
padecem de qualquer con-
dição para atividades e não 
possui nenhuma modalida-
de oferecida pela Prefeitura.

Na manhã de ontem, dia 7, 
a reportagem de O Extra.net 
visitou três locais que foram 
destacados para abrigar ati-
vidades esportivas e culturais 
na cidade. Os núcleos visita-
dos ficam no Bairro Vila Nova, 
no Jardim Santa Bárbara e no 
campo de futebol do CDH, nas 
proximidades dos bairros Ber-
nardo Pessuto e Ana Luiza.

TOTAL 
PRECARIEDADE 

Nos três polos os proble-

mas começam logo na en-
trada. Alambrados estão 
destruídos e não oferecem 
qualquer tipo de proteção. Pi-
chações por toda parte. Não 
existe ninguém no local. Vi-
dros estão quebrados e há 
muita sujeira. É possível no-
tar restos de lixo por diversos 
cantos dos complexos, como 
nos vestiários.

O cenário é horrendo, com 
total sinal de abandono. É ní-
tido perceber que uma limpe-
za ali não é realizada há mui-
to tempo. As pias estão sujas 
e não existem torneiras. Res-
tos de luminárias e até vasos 
sanitários estão no local. Pa-
ra se ter uma ideia, nenhuma 
atividade oficial é oferecida 
hoje em dia pela Prefeitura 
nos referidos locais. 

INVESTIMENTO 
O Programa Esporte e La-

zer na Cidade (PELC) foi 
concebido em 2013 e está 
em vias de execução desde 
aquela data e, em tese, já re-
cebeu investimentos de qua-
se R$ 1 milhão para aquisição 
de material esportivo e paga-
mento de funcionários.

Segundo o governo muni-
cipal, desde a última quarta-
feira, 05, os núcleos esporti-
vos estão em funcionamento 

e recebendo 
inscrições pa-
ra munícipes 
interessados 
em aulas de 
atletismo, fu-
tebol, nata-
ção, ginásti-
ca, caminhada, dentre outras 
modalidades esportivas. Po-
rém, como constatada pela 
reportagem, a realidade é 
outra.

“Eu gostaria que a Prefei-
tura arrumasse o local pa-
ra a comunidade se distrair 
e as crianças poderem brin-
car com segurança. Isso faz 
falta para o bairro”, destacou 
Dionísia dos Reis Morais, mo-
radora do Jardim Santa Bár-
bara.    

SOBRE O PELC
O projeto tem como objeti-

vo proporcionar a prática de 
atividades físicas, culturais 
e de lazer que envolve todas 
as faixas etárias e as pesso-
as portadoras de deficiência, 
estimula a convivência so-
cial, a formação de gestores 
e lideranças comunitárias, fa-
vorece a pesquisa e a sociali-
zação do conhecimento, con-
tribuindo para que o esporte 
e lazer sejam tratados como 
políticas e direitos de todos.

Polos do PELC colocam em risco a saúde e a 
integridade física dos fernandopolenses 
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“Em Fernandópolis, 
o programa vem
‘se arrastando’ há 
tempo”, diz secretário 
municipal de Esportes

à  PREFEITURA

Secretário municipal de Esportes e Lazer, Juracy Rossato Júnior
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vo proporcionar a prática de 
atividades físicas, culturais 
e de lazer que envolve todas 
as faixas etárias e as pesso-
as portadoras de deficiência, 
estimula a convivência so-
cial, a formação de gestores 
e lideranças comunitárias, fa-
vorece a pesquisa e a sociali-
zação do conhecimento, con-
tribuindo para que o esporte 
e lazer sejam tratados como 
políticas e direitos de todos.

Polos do PELC colocam em risco a saúde e a 
integridade física dos fernandopolenses 

PROGRAMA NÃO CUMPRE FUNÇÃO E ESPORTE FICA DE LADO

São tantas deficiências que beira à irresponsabilidade permitir o acesso de pessoas, inclusive crianças e idosos, a tais ambientes
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“Em Fernandópolis, 
o programa vem
‘se arrastando’ há 
tempo”, diz secretário 
municipal de Esportes

à  PREFEITURA

Secretário municipal de Esportes e Lazer, Juracy Rossato Júnior
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Apoio:

A Secretaria de Saú-
de de Ouroeste rea-
lizou audiência pú-
blica de prestação 

de contas referente ao 1º qua-
drimestre de 2019. A audiência 
foi realizada no dia  31 de Maio 
no plenário da Câmara de Ve-
readores de Ouroeste. Os da-
dos apresentados foram refe-
rentes aos meses de Janeiro 
a Abril de 2019, demostrando 
evolução e resolutividade dos 
serviços na saúde pública de 
Ouroeste. Foi apresentado re-
latório detalhado referente ao 
1º quadrimestre de 2019, que 
demonstram os dados  das ati-
vidades da Rede Municipal 

de Saúde, rela-
cionados aos 
serviços ofe-
recidos à po-
pulação, além 
dos dados fi-
nanceiros e in-
dicadores de 
saúde do período. A apresen-
tação atendeu o cumprimento 
legal que disciplina que os da-
dos sejam apresentados a ca-
da quadrimestre ao Conselho 
Municipal de Saúde e em au-
diência pública para a comuni-
dade. Na ocasião, foram apre-
sentados os valores das fontes 
federal, estadual e municipal, 
números de atendimentos, en-
caminhamentos e exames re-
alizados neste período.

à  EM MAIO 

Poupança 
registra retirada 
líquida de R$ 
718,7 milhões

Pelo segundo mês segui-
do, a poupança voltou a re-
gistrar mais retiradas que 
depósitos. No mês passa-
do, os saques superaram 
os depósitos em R$ 718,7 
milhões, informou na últi-
ma quinta-feira, 6, o Ban-
co Central. Em maio do ano 
passado, os correntistas ti-
nham depositado R$ 2,4 bi-
lhões a mais do que tinham 
retirado.

Com o resultado de maio, 
a caderneta de poupança 
acumula saques líquidos 
de R$ 16,997 bilhões nos 
cinco primeiros meses de 
2019. No mesmo período do 
ano passado, as captações 
(depósitos) tinham supera-
do as retiradas em R$ 1,71 
bilhão.

Até 2014, os brasileiros 
depositavam mais do que 
retiravam da poupança. 

Naquele ano, as captações 
líquidas chegaram a R$ 24 
bilhões. Com o início da re-
cessão, em 2015, os inves-
tidores passaram a retirar 
dinheiro da caderneta para 
cobrir dívidas, em um cená-
rio de queda da renda e de 
aumento de desemprego.

Em 2015, R$ 53,57 bilhões 
foram sacados da poupan-
ça, a maior retirada líquida 
da história. Em 2016, os sa-
ques superaram os depó-
sitos em R$ 40,7 bilhões. A 
tendência inverteu-se em 
2017, quando as captações 
excederam as retiradas em 
R$ 17,12 bilhões, e em 2018 
(captação líquida de R$ 
38,26 bilhões).

Com rendimento de 70% 
da Taxa Selic (juros básicos 
da economia), a poupança 
está se tornando menos 
atrativa porque os juros bá-
sicos estão no menor nível 
da história, em 6,5% ao ano.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  OUROESTE

Secretaria de Saúde 
realiza audiência pública
de prestação de contas 

Dados apresentados foram referentes 
aos meses de Janeiro a Abril de 2019
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Prefeitura de Ouroeste
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Ser tão 
Fernandópolis

l  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

março de 2013, foram bancados total 
e exclusivamente pela orquestra, 
leia-se, de seus músicos e generosos 
apoiadores, que, no lançamento 
desse dia 31, contou com a partici-
pação do primoroso coral da Igreja 
Adventista Boa Semente e do Ilustre 
Senhor Osvaldo Secato.

O maestro Fernando contou breve 
relato sobre sua chegada e vivência 
na cidade, até tornar-se maestro 
da Osfer, bem como sobre a luta da 
orquestra para desenvolver-se e 
resistir a desmandos políticos que 
quase encerram suas atividades. 

Agradeceu o apoio daqueles que 
lutaram a seu lado, membros da 
própria orquestra, políticos e amigos, 
sobretudo o apoio moral e espiritual 
dispensado a ele pela Igreja Adven-
tista Boa Semente e, posso acrescen-
tar, também o suporte financeiro, que 
não só permitiu que ele continuasse 
atuando como músico e maestro em 
nossa cidade como também foi vital 
para que mantivesse a Osfer de pé, 
criando valores humanos e músicos 
excepcionais. 

Não bastasse todas as novas 
páginas da história sendo foleadas 
naquela noite, a providência divina 
oportunizou que mais um capítulo 
fosse escrito. Todo musical festivo e 
reverência ao novo arranjo do Hino 
a Fernandópolis puderam ser exe-
cutados na presença da Professora 
Wandalice Franco Renesto, ilustre 
autora do poema musicado pelo 
Padre Hugo Van Tuyl.

A história dentro da história foi 
descortinada nas palavras da Se-

nhora Wandalice, que 
narrou os momentos 
e razões motivadoras 
do surgimento do 
Hino, cuja pretensão 
inicial não era a com-
posição de uma obra 
oficial. 

Tudo sendo relato 
na primeira pessoa do plural, ates-
tando, uma vez mais, a humildade 
e grandiosidade da professora, que, 
não bastasse a notável contribuição 
dada para a educação do município 
e desenvolvimento de incontável 
número de crianças e jovens, den-
tre eles o atual prefeito, também 
atuou sempre como colaboradora 
dos eventos sociais e culturais da 
cidade, continuando a trabalhar, 
ainda nos dia de hoje, como exemplo 
de benemerência e voluntariado em 
prol de sua terra moça.

Os exemplos de atitude e caráter 
oferecidos nas duas noites históricas 
vividas pelas pessoas que estavam 
no teatro municipal naquelas oca-
siões, demonstram concretamente 
que nossa cidade pode ser criança, 
mas também ser gigante e ter um 
progresso sedutor.

Basta apenas que os modelos 
sejam seguidos pelos demais, tanto 
mais, melhor, quanto mais, maior o 
ritmo da caminhada. Basta sermos 
menos mesquinhos, menos indivi-
dualistas, menos juízes para sermos 
mais humanos, mais comunitários e 
mais altruístas. É preciso, seguindo 
àqueles exemplos de vida, ser pouco 
eu e ser tão Fernandópolis.

artigo

A comemoração do aniver-
sário da cidade no mês 
de maio é sempre mar-
cada por vários eventos 

alusivos à data festiva. A realização 
da exposição agropecuária, comer-
cial e industrial, que aos poucos foi 
perdendo seu viés celebrativo, era o 
principal evento festivo, seguido por 
inaugurações, cerimônias e outras 
solenidades oficiais.

Neste ano, não foi diferente. Com 
destaque pessoal a dois eventos 
marcantes. O primeiro, em ordem 
cronológica, ocorrido no dia 17, quan-
do foi lançado o livro “Sertão de Rio 
Preto, de autoria do Fernandopolense 
(ou deveria dizer Brasilandense) Os-
waldo Sartori. O outro, no dia 31, com 
o lançamento do CD da Orquestra 
de Sopros de Fernandópolis (Osfer), 
apresentando a gravação do Hino 
a Fernandópolis em novo arranjo. 
Ambos acontecidos no Teatro Mu-
nicipal Merciol Viscardi. 

O livro é um registro de grande 
relevância, não somente para a 
história de nossa cidade como 
também para a região, como afirma 
seu título, descrevendo de maneira 
clara e minuciosa a chagada do povo 

italiano nestas cercanias, detalhando 
fatos motivadores do êxodo itálico 
e de sua chegada daquele povo ao 
Brasil e seu assentamento no sertão 
noroeste paulista.

Texto de fácil e agradável leitura, 
sem, contudo, deixar de ser criterioso, 
oportuniza o conhecimento sobre as 
origens dos ascendentes italianos 
sobretudo, posto a origem familiar do 
senhor Oswaldo, mas também relata 
a vivência de outras nacionalidades 
que por aqui chegaram, além de 
brasileiros vindos de outros estados, 
como é o caso dos mineiros, que aju-
daram na construção do município.

O texto é ricamente fundamentado 
em extensa pesquisa documental 
realizada inclusive em terras italia-
nas, notadamente de relatos orais, 
com ênfase ao pai do autor da obra, 
e da própria vivência do Senhor 
Oswaldo, morador da Brasilândia 
desde o começo de seu povoamento.

O registro é de importância 
única, já que conta histórias de 
pessoas simples e sob a ótica desses 
personagens secundários, permitindo 
que tenhamos conhecimento da 
história “não oficial”, ou seja, aquela 
que não foi formatada para servir de 

modelo ideal, com vestimenta elegan-
te, evitando desagradar àqueles que 
ainda tenham influência na sociedade 
ou acesso privilegiado à construção 
das obras históricas. 

O livro é o resultado de dez anos 
de pesquisa e também a realização 
de um sonho do Senhor Oswaldo, 
que aos cinquenta e sete anos vol-
tou aos bancos da faculdade para 
cursar Filosofia e publica sua obra 
aos sessenta e oito. Além de bancar 
todo o custo da pesquisa e produção 
do livro, demonstrou integralmente 
sua generosidade e amor pela cidade 
natal fazendo a doação da publicação 
ao fundo municipal de cultura, que 
reverterá o lucro obtido com a ven-
da dos livros ao museu municipal, 
localizado na Brasilândia. 

Já a apresentação da Osfer, no dia 
31, no teatro municipal, além de brin-
dar o público com sua costumeira 
brilhante e cativante apresentação, 
sob a regência e direção artística do 
maestro Luís Fernando Paina, pode 
escrever novos capítulos na história 
de nossa cidade.

A apresentação do hino a Fernan-
dópolis, cujo novo arranjo e gravação, 
realizada originalmente em 23 de 

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

articulistas

O Governador João 
Doria e o Secre-
tário de Estado 
da Educação, 

Rossieli Soares, anuncia-
ram, nesta semana, o in-
vestimento de R$ 24,1 mi-
lhões em obras de melhoria 
de infraestrutura e refor-
mas em 30 escolas da rede 
estadual da região de Rio 
Preto, no programa Esco-
la +Bonita.

Segundo apurou a repor-
tagem, Fernandópolis não fi-
gura na lista de municípios 
que serão contemplados 
pelas obras do referido pro-
grama e, por hora, nenhuma 
escola estadual fernandopo-
lense passará por alguma 
melhoria. Na lista divulgada 
pela Secretaria Estadual da 
Educação estão: Escola Es-

tadual Hilda Bertoncini (Pe-
dranópolis); Escola Estadual 
Paschoal Castrequini (Mira 
Estrela); Escola Estadual Je-
ronymo Trazzi (Turmalina); 
Escola Estadual Carlos de 
Arnaldo Silva (Jales); Esco-
la Estadual Cicero Barbosa 
Lima Jr. (Votuporanga); Es-
cola Estadual Cicero Usber-
ti (Valentim Gentil); Escola 
Estadual Epaminondas José 
de Andrade (Cardoso) e Es-
cola Estadual Sarah Arnol-
di Barbosa (Votuporanga).

CONVÊNIO
A execução começa neste 

ano e será feita por meio de 
convênio da Secretaria Es-
tadual da Educação com a 
Fundação para Desenvolvi-
mento da Educação (FDE) 
assinado na ocasião.

Em todo o Estado, no to-
tal, serão investidos R$ 
1,1 bilhão em reformas de 

1.384 escolas. O investimen-
to ocorrerá de forma esca-
lonada nos próximos três 
anos. Para este ano estão 
previstas obras em 630 es-
colas que custarão R$ 439 
milhões.

Em 2020, o Governo do Es-
tado de São Paulo vai desti-
nar R$ 549 milhões para me-
lhorias de infraestrutura de 
660 unidades. Por fim, em 
2021, haverá o investimen-
to de R$ 109 milhões em 94 
escolas.

Todas as obras deverão 
ser licitadas e, no pacote 
estão reformas da cozinha, 
banheiros, rede elétrica e hi-
dráulica, além de inclusão 
de itens que garantam aces-
sibilidade e manutenção nos 
dispositivos de segurança 
das escolas.

AVALIAÇÃO
Ao longo de três anos se-

rão beneficia-
das escolas 
das 18 Regi-
ões Adminis-
trativas do 
estado. Elas 
foram esco-
lhidas a par-
tir de uma avaliação técni-
ca da FDE que privilegiou 
as unidades que possuem 
maior necessidade de in-
vestimento na infraestru-
tura.

Entre as 1.384 escolas, 324 
estão na capital; 271 ficam 
na Região Metropolitana de 
São Paulo e outras 789, no 
Interior. Desde o início da 
gestão atual, já foram reali-
zadas 2.266 intervenções via 
Associação de Pais e Mes-
tres (APMs), por meio de re-
passes feitos pela Secretaria 
da Educação, que totalizam 
R$ 39 milhões.

à  ESCOLA + BONITA

Governo promete investir R$ 24,1 mi
na reforma de 30 escolas da região

Fernandópolis está fora da lista de programa, que promoverá obras de grande porte na região noroeste do Estado de São Paulo 
 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

    ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS 
DO LOTEAMENTO FECHADO “RESIDENCIAL TERRA VERDE”. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Pelo presente 
edital, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social, ficam 
convocados todos os proprietários de terrenos e casas do Residencial Terra 
Verde da Cidade de Fernandópolis/SP, para reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 13/06/2018 (quinta-feira), às 19:00 
(dezenove) horas em 1ª (primeira) convocação;  e às 19:30 horas (dezenove 
horas e trinta minutos), em 2ª (segunda) e última convocação com qualquer 
número de presentes, a realizar-se no Serata Hotel,  localizado à Av. Litério 
Grecco nº 78, às margens da SP-320 (Rodovia Euclides da Cunha – Km 
549/550), Fernandópolis – SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:  

a) Prestação e Aprovação de Contas do Exercício de 2018; 
b) Termo de Concessão de Direito Real de Uso firmado entre a 

Prefeitura Municipal e Associação dos Moradores e Proprietários do 
Loteamento Fechado Residencial Terra Verde; 

c) Fechamento definitivo do Loteamento; 
d) Alteração do Estatuto Social – comunicação de venda; 
e) Assuntos gerais.  

Fernandópolis, 30 de Maio de 2019. 

 

 

 

Diretoria da Associação de Moradores e Proprietários 
Do Loteamento Fechado Residencial Terra Verde 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETARIOS DO LOTEA-

MENTO FECHADO “RESIDENCIAL TERRA VERDE”. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Pelo 
presente edital, no uso das atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social, 
ficam convocados todos os proprietários de terrenos e casas do Residencial 
Terra Verde da Cidade de Fernandópolis/SP, para reunirem-se em Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 13/06/2018 (quinta-feira), às 19:00 
(dezenove) horas em 1ª (primeira) convocação;  e às 19:30 horas (dezenove horas 
e trinta minutos), em 2ª (segunda) e última convocação com qualquer número 
de presentes, a realizar-se no Serata Hotel,  localizado à Av. Litério Grecco nº 
78, às margens da SP-320 (Rodovia Euclides da Cunha – Km 549/550), Fernan-
dópolis – SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

a) Prestação e Aprovação de Contas do Exercício de 2018;
b) Termo de Concessão de Direito Real de Uso firmado entre a Prefeitura 

Municipal e Associação dos Moradores e Proprietários do Loteamento Fechado 
Residencial Terra Verde;

c) Fechamento definitivo do Loteamento;
d) Alteração do Estatuto Social – comunicação de venda;
e) Assuntos gerais. 

Fernandópolis, 30 de Maio de 2019.
Diretoria da Associação de Moradores e Proprietários

Do Loteamento Fechado Residencial Terra Verde
Três publicações: Dias 31 de Maio, 01 e 08 de Junho de 2019.

1ª publicação: Sexta-feira, dia 31 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.544.

2ª publicação: Sábado, dia 01 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.545.

3ª publicação: Sábado, dia 08 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.550.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 04/2019.
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019).

(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Fernandopolense ao Excelentís-
simo Senhor MARIO LUCIO DORNELLES GOMES, Subtenente do Exército 
Brasileiro, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Fernandópolis-SP).

EU, ADEMIR DE JESUS ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE FERNANDÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, ETC., USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAÇO SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE 
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Fernandopolense ao Excelentís-
simo Senhor MARIO LUCIO DORNELLES GOMES, Subtenente do Exérci-
to Brasileiro, Chefe de Instrução do Tiro de Guerra de Fernandópolis-SP., em 
reconhecimento público pelos relevantes serviços efetivamente prestados em 
benefício da comunidade fernandopolense.

Art. 2º A entrega oficial do título outorgado pelo presente Decreto Legislativo 
será realizada em Sessão Solene do Poder Legislativo Municipal, especialmente 
designada para esta finalidade.

Art. 3º As eventuais despesas com a execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo 
Municipal, consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas, 
se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Fernandópolis, 05 de junho de 2019.

- ADEMIR DE JESUS ALMEIDA -
Presidente da Câmara Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA CÂMARA MU-
NICIPAL, NO LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

- EDNA ROSI TARLÁO -
 Assistente Técnico-Legislativo

Uma publicação: Sábado, dia 08 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.550.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Presencial
Processo nº 14/19
Pregão nº 09/19

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão (Presencial) acima citado 
para a Contratação de empresa para disponibilização de profissional clínico geral, 
para atendimento nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Populina, 
conforme edital e anexos. A sessão do pregão dar-se-á no dia 27 de junho de 2019, 
tendo como início o credenciamento das empresas participantes, que ocorrerá a 
partir das 08:00 horas. O prazo para credenciamento transcorrerá impreterivel-
mente durante o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente 
estabelecido e, ao término deste se dará a abertura de envelopes das propostas, 
interposição de lances e demais. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, 
o prazo de credenciamento poderá ser dilatado. As empresas interessadas em 
participar da referida licitação poderão obter maiores informações junto ao Setor 
de Licitações da Prefeitura, na Rua 13 de Maio, N. 1211, Centro, pelo telefone 
(17) 3639-9020, bem como no site www.populina.sp.gov.br. Populina, 06 de 
junho de 2019. Adauto Severo Pinto – Prefeito Municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Populina, através do Senhor Prefeito Municipal 

Adauto Pinto, HOMOLOGA o parecer da Comissão Julgadora nomeada pela 
Portaria nº 01/19, e ADJUDICA pelo critério menor preço global à empresa 
VANIR E MARANINIS EVENTOS LTDA - ME CNPJ Nº 09.046.032/0001-
00, para a Contratação de Empresa Especializada em eventos para a realização 
e organização dos festejos em comemoração as festividades de aniversário da 
cidade, referente ao Convite nº 02/19 – Processo nº 12/19.

Populina, 05 de junho de 2019.
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 034/19

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: VANIR E MARANINIS EVENTOS LTDA - ME
Assinatura: 06/06/2019
Objeto: Contratação de Empresa Especializada em eventos para a realização 

e organização dos festejos em comemoração as festividades de aniversário da 
cidade

Valor: 82.110,00
Prazo: 31/12/2019
Processo: 12/19 – Convite: 02/19

Uma publicação: Sábado, dia 08 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.550.

publicações

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

ALUGA-SE APARTAMENTO
NO GUARUJÁ

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

TELEVISõES E EQUIPAMENTOS DE COzINhA.

(17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.

- E X T R A T O -
PRIMEIRO (1º) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2018.

Processo Licitatório nº 01/2018 – Pregão Presencial nº 01/2018.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP.
CONTRATADA: TELEFONICA BRASIL S.A.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

telecomunicações nas modalidades STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) – 
Tronco Digital E-1, DDR com ligações locais e interurbanas, conforme descrições 
contidas nos Anexos I e II do Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 01/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – As partes, de comum acordo, na forma conven-
cionada na Cláusula 7.1 do contrato original, decidem prorrogar o prazo de 
vigência contratual por igual período, ou seja, por mais 12 (doze) meses, de 11 
de junho de 2019 até 10 de junho de 2020, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – Com base no exposto na Cláusula 6.1 e seguintes 
do instrumento contratual, considera-se como valor global anual estimado para 
a execução deste Termo Aditivo a quantia de R$ 23.988,00 (vinte e três mil, 
novecentos e oitenta e oito reais), correspondente a 12 (doze) parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, fixadas no valor de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e no-
venta e nove reais); conforme Planilha de Preços anexada à Proposta Comercial 
apresentada pela Contratada para fins de Renovação de Contrato/2019, datada 
de 29/05/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais cláusulas e condições contratuais 
permanecem inalteradas.

Fernandópolis – SP, 07 de junho de 2019.
- CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS/SP -

Ademir de Jesus Almeida – Presidente.
CONTRATANTE

Uma publicação: Sábado, dia 08 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.550.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

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

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

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

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

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

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

A Polícia Militar re-
gistrou, na última 
quinta-feira, dia 
06, mais um cri-

me de receptação que foi so-
lucionado. O fato aconteceu 
por volta das 16h na Praça da 

Matriz, em Ouroeste.  Após 
solicitação do Copom os po-
liciais Cb PM Silva e Cb PM 
Nilton se deslocaram até a 
referida Praça, onde foi feito 
contato com a vítima que in-
formou que teve sua bicicle-
ta furtada, recentemente, e 
que estaria em posse de T.F.S. 

Diante dos fatos, foi da-
da voz de prisão ao acusa-
do. Ele foi conduzido junta-
mente com “rés furtiva” até 
a Delegacia, onde o delega-
do de plantão tomou conhe-
cimento do fato e ratificou a 
voz de prisão pelo crime de 
receptação.

O acusado, 
ainda, res-
ponde pelos 
crimes de fur-
to e tráfico de 
drogas. O jo-
vem perma-
neceu à dis-
posição da Justiça.

O prazo para o alistamen-
to no Serviço Militar ter-
mina no final deste mês. 
Em Ouroeste, os jovens, 
que nasceram em 2001, e 
que completam 18 anos, 
em 2019, devem se alistar 
na Junta de Serviço Mili-
tar, localizada na Rua Brás 
Cubas, 1315, em frente à 
escola Sansara. O alista-
mento é obrigatório aos jo-
vens do sexo masculino. Se 
o jovem perdeu ou perder o 
prazo para se alistar, é pre-
ciso procurar a Junta Mili-
tar para pagar uma multa. 

Quem ficar irregular com 

o Serviço Militar estará im-
pedido de assumir cargo 
público, tirar passapor-
te, carteira de trabalho e 
se matricular em institui-
ções de ensino. Para o alis-
tamento são necessários os 
seguintes documentos ori-
ginais e cópias:
l RG
l CPF
l CERTIDÃO DE NASCI-

MENTO
l COMPROVANTE DE RE-

SIDÊNCIA
l ATESTADO ESCOLAR 

(PODE SER CÓPIA DO 
BOLETO DA FACULDA-
DE E/OU DECLARAÇÃO 
DA ESCOLA)

à  2019 

à  OUROESTE

Termina no próximo 
dia 30 o prazo para 
o alistamento no 
Serviço Militar
Cadastro obrigatório termina 
no último dia útil do mês de junho

publicações

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Polícia Militar prende jovem 
em flagrante por receptação

Ocorrência 
foi registrada 

na quinta-
feira, dia 06

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  PAULISTA 
Foto: João Leonel

à  FINAL DE JUNhO 

A equipe de futsal femi-
nino de Fernandópolis in-
tensificou seus treinos e 
se prepara para a grande 
final da Copa Record de 

Futsal, que acontecerá no 
final de junho. O time se 
destacou durante toda a 
competição e permanece 
invicto, com seis vitórias 
consecutivas. 

Para conquistar a classifi-

cação para a final, que será 
contra o time de Araçatuba, 
as meninas de Fernandópo-
lis fizeram 37 gols, levando 
apenas dois das equipes ad-
versárias. 

A Copa Record de Fut-

sal contou com 14 equi-
pes participantes na cate-
goria feminina. O time de 
Fernandópolis tem a parti-
cipação de 10 atletas, co-
ordenadas pelo técnico 
Fernando.

No domingo, dia 9, 
às 10h, no estádio 
Cláudio Rodante, 
em Fernandópo-

lis, o Fernandópolis Futebol 
Clube (Fefecê), líder do Gru-
po 1, com 18 pontos, recebe 
o time do Osvaldo Cruz que 

vem em ascensão na compe-
tição com 11 pontos ganhos, 
ocupando a quarta coloca-
ção na tabela.

Para o Fefecê, a vitória ga-
rantirá de vez a classificação 
para a próxima fase do Cam-
peonato Paulista da Quarta 
Divisão, enquanto para o ti-
me comandado por Betão Al-

cântara, uma vitória deixaria 
o Azulão ainda mais perto de 
uma vaga entre os quatro que 
passarão para a próxima fase.

Confira os demais jogos do 
grupo nesta rodada:
l 08/06 – 15h - José Bonifá-

cio x América
l 09/06 – 10h - Bandeirante 

x Tupã

Fefecê recebe Osvaldo 
Cruz em jogo que pode 
garantir a classificação
Betão Alcântara, que conquistou o acesso em 
2015 pela Águia, estará no comando do Azulão

Junior Paulista, técnico do Fefecê, orientando os jogadores durante treino no estádio Cláudio Rodante 

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

Equipe fernandopolense está na final da Copa Record

Futsal feminino se prepara para
jogar a final da Copa Record

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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