
Motorista 
de aplicativo 
reage a assalto 
durante corrida

 Página A4

Mega-Sena 
acumula e pode 
pagar prêmio de 
R$ 80 milhões

 Página A4

Site: O Extra.net
Facebook: Jornal O Extra.net
Instagram: jornaloextra.netoficial
Whatsapp: 99711-2445
E-mail: contato@oextra.net           
Fone: (17) 3442-2445

Utilize o QR Code 
para ter acesso 
gratuitamente à 
versão digitalizada 
de nossa edição 
impressa.

Quarta-feira, 12 de junho de 2019 - Ano 20 - Edição 3.552 - Preço do exemplar: R$ 2,00

celebridades celebridades

Após morte de Rafael Miguel, 
mãe fica contra namorada 
do ator: “não quero vê-la”
Namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani contou 
que a mãe, Vanessa, ficou contra ela depois que o pai, Pau-
lo Cupertino, matou o ator no bairro de Pedreira, na Zona Sul 
de São Paulo. A motivação do assassinato seria porque o co-
merciante não concordava com o relacionamento do casal. 
“Minha mãe não está do meu lado, por incrível que pareça. 
Ela não vai ajudar nas investigações, mas nem vai precisar 
disso porque já conseguiram imagens dele. Se fosse pra con-
tar com ela, eu estaria sozinha. Não quero nem vê-la”, disse 
ao “Balanço Geral”.

Carol Dantas ganha declaração
do marido após casamento: 
“te amarei como nunca”
Após oficializar a união com Vinicius Martinez na última sema-
na, Carol Dantas , ganhou uma declaração de amor do marido 
dois dias após o casamento dos dois. A festa, na qual o filho de 
Carolina com Neymar, Davi Lucca, levou as alianças, foi presti-
giada por 300 convidados, e foi descrita pelo noivo como o me-
lhor dia da vida dele. 

Página A7

Os melhores 
cliques com os 
destaques em 
eventos e co-
memorações 
de Fernandó-
polis e região 
estão na colu-
na Social. Na 
foto, destaque 
para a aniver-
sariante Bian-
ca Santos. 
Confira tam-
bém o resumo 
da sua nove-
la favorita. Pá-
ginas A7 e A8
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Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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à  ATÉ A NOVA LICITAÇÃO

A empresa Cantóia & Figuei-
redo, que presta serviços 
de manutenção e ilumina-
ção pública para Fernan-

dópolis desde 2014, foi homologada e 
irá continuar prestando o serviço até 
a conclusão do novo processo licitató-
rio, o qual era para ter acontecido na 
última sexta-feira, 7. A Prefeitura pu-
blicou, em aviso, no Diário Oficial Ele-
trônico do Município, que em virtude 
de impugnação do edital, o processo 
foi suspenso sem prazo para ser publi-
cado novamente. Página A3

Prefeitura firma contrato emergencial 
com empresa para iluminação pública

Ex-presidentes da FEF, condenados
a 4 anos de prisão, podem recorrer

O juiz da 1ª Vara Criminal de Fer-
nandópolis, Arnaldo Luiz Valderra-
ma, condenou os ex-presidentes da 
Fundação Educacional de Fernan-
dópolis a quatro anos de prisão, em 
regime semiaberto, em uma fraude 

que envolveu o nome da Petrobras, 
a maior empresa estatal do Brasil. 
O crime tipificado a eles foi o pecu-
lato. A decisão cabe recurso. Já por 
falsidade ideológica (299 do Código 
Penal) foram absolvidos. Segundo 

os autos do processo, em junho de 
2007 o então presidente da Funda-
ção, Luiz Vilar, e Paulo Nascimen-
to, que à época era procurador ju-
rídico da instituição, se juntaram 
a Armando Tadeu Burgatto e Elie-

te Gomes Silva para desviar R$ 100 
mil da faculdade por meio de um 
contrato falso de aquisição de su-
postos debêntures da Petrobrás 
S/A com valor de R$ 10 milhões. 
Página A3

Mortes 
por gripe 
no Brasil já
chegam a
199 casos

Etec visita 
Dataprev em
São Paulo 

Vacinação está aberta
a toda a população

As mortes por gripe no Brasil já so-
mam 199 casos em 2019, de acordo com 
balanço do Ministério da Saúde até 3 
de junho. A maior parte delas (74,4%) 
foi provocada pelo vírus H1N1. O nú-
mero total de mortes é menor do que 
no mesmo momento do ano passado. 
Neste mesmo período, a gripe matou 
335 pessoas. No entanto, o número de 
casos de H1N1 aumentou. Em 2018, 
este vírus estava relacionado com 65% 
das mortes até a Semana Epidemioló-
gica 21. Página A3

Restaurante 
Serve Bem 
fatura Copa 
Palmeirinha 

Na decisão estavam Restaurante 
Serve Bem de Fernandópolis e Cru-
zeiro de Palmeira D’Oeste, que pro-
tagonizaram uma final de arrepiar, e 
quem levou a melhor foi o time de Fer-
nandópolis, que venceu com gol de 
Rudimar, a partida pelo placar de 1 a 
0, gol marcado logo no início da par-
tida. Página A6

Acompanhados pelos professores 
Antonio Fiamenghi Neto e Tassia da 
Silva de Carvalho, as turmas de In-
formática para Internet e Informáti-
ca para Internet, integradas ao Ensino 
Médio da Etec Prof. Armando José Fa-
rinazzo de Fernandópolis, no dia 6 de 
Junho, participaram da Visita Técnica 
a Dataprev em São Paulo. Página A4
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à  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

O equilíbrio 

O doente desenvolve um carisma. 
Aprende a superar. Quando se 
está doente, algo doe no inte-
rior, tira o ânimo, provoca triste-

za. Machuca o pensamento, reduz o encan-
tamento, mas desperta para o dom da vida 
em plenitude. Saúde é pluma leve, que tem 
a vida breve.

Todo fernandopolense sabe que ficar do-
ente é mostrar fragilidade, ter um milhão de 
motivos para lamentar, achar que está tudo 
ruim, sair do eixo. Doente, a comida perdeu 
o sabor, apesar de manter o tempero. A bo-
ca ferida  deixou de sentir a diferença de ca-
da gosto. Tudo cansa, avança e desencanta.

A doença ilustra que “a vida é breve, mas 
cabe nela muito mais do que somos capazes 
de viver”, segundo José Saramago. “Não é 
bastante não ser cego para ver as árvores e 
as flores”, acrescenta Alberto Caeiro.

O que cada um faz com sua doença é um 
problema que extrapola o campo pessoal. 

O fernandopolense doente exercita o ze-
lo de mais rezar,  entender a necessidade 
maior do próximo, capacita a compaixão, re-
trata a fragilidade humana. Doença é bom 
para pensar na família, nos amigos leais. 
Nunca se pode esquecer de curtir a vida cur-
ta, sair da prisão do sofrimento negativo.

Todo hospital tem uma capela para o exer-
cício da graça de orar pelo enfermo. Até o 

papa dedica mensagem 
para recordar o dia dos 
enfermos no segundo do-
mingo de fevereiro.

O esforço para retomar 
o equilíbrio diante da do-
ença visa justamente recompor os valores 
pessoais. Alguma coisa não está funcio-
nando perfeitamente. Alguma coisa inter-
na deixou de operar em ordem.  Doença 
não é só remédio. Nem sempre é a úni-
ca solução. A doença marca o tempo e ja-
mais tem hora.

Até chegar outra enfermidade, vale a pe-
na criar, idealizar, planejar. Então basta a 
chuva cair e a resistência cede, aparece o 
resfriado, nariz escorrendo, dor de gargan-
ta. A gripe gera moleza no corpo. Pode ser 
dengue. Pode ser zika. Em certas regiões, 
a febre amarela dá o tom e a cor do verão.

Quando alguém fica doente, o paciente fi-
ca impaciente e todos em casas ficam preo-
cupados. Talvez seja contagioso. Ficar doen-
te hoje custa caro. Especialmente mal raro. 
Baixa o astral e eleva a despesa.

O doente é imprudente. Nunca fica con-
tente.  Não consegue guardar tudo na cabe-
ça, nem mesmo no coração. Isto faz adoecer.  
Não se consegue adormecer. Ansiedade é 
maldade. Pensar em doença é doença. Me-
do de doença é dolorido.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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imagem do dia
O ministro 

da Justiça, 

Sérgio Moro, 

e o presidente 

Jair Bolsonaro 

participam de 

evento do 154º 

aniversário da 

batalha naval 

do Riachuelo na 

sede da Marinha, 

em Brasília.

A vida não
é justa

l  Por AMAURy CéSAR SOARES
Professor, Agente Fiscal de Rendas e Advogado

Todas as religiões nos ensi-
nam que Deus é bom e jus-
to. Entretanto, a vida não 
é justa. Neste nosso mun-

do, estamos acostumados a convi-
ver com a injustiça. Pessoas boas, 
corretas, que sempre se conduziram 
pelo caminho do bem e da justiça, 
muitas vezes têm uma vida sofrida 
e cheia de dificuldades.

Paralelamente, pessoas que vi-
veram à margem da lei e da justiça, 
que ficaram ricas à custa do sofri-
mento de outros, tiveram uma vida 
de fartura e plena de realizações. 
Não conseguimos entender porque 

tantos justos sofrem, enquanto pes-
soas más prosperam.

Se andarmos pelas ruas das gran-
des cidades, veremos, sem muita di-
ficuldade, meninos e meninas, com 
três, quatro anos de idade, abando-
nados pelos pais, entregues à pró-
pria sorte. Nessa situação, têm que 
recorrer ao furto e a outros peque-
nos delitos para sobreviverem. Que 
chance eles têm de se tornarem pes-
soas de bem? Muito poucas.

Por outro lado, nos desdobramos 
para dar aos nossos filhos tudo de 
melhor que a vida tem a oferecer. Cui-
damos de suas vidas com o maior ze-

lo e cuidado. Fazemos de tudo para 
afastá-los do sofrimento e lutamos 
para que tenham um futuro seguro e 
promissor. Por que todos não têm as 
mesmas chances? Por que uns têm 
tantas oportunidades de sucesso e 
outros não têm nada?

O filhote de zebra mal saiu do ven-
tre da mãe, ainda não conseguiu se 
levantar no meio da savana africa-
na, é avistado por uma leoa, que se 
aproxima e o devora. A vida foi jus-
ta com aquele pequeno filhote de 
zebra, que mal chegou a nascer? é 
óbvio que não. A leoa foi má por fa-
zer dele sua presa e matar sua fo-

me? Também não. Ela precisa co-
mer. é da sua natureza: Deus a fez 
assim. Deus criou o mundo assim.

A vida não é justa.
Em razão desta constatação, al-

guns duvidam da existência de 
Deus. Afirmam que, se Ele realmen-
te existisse, não permitiria tal esta-
do de coisas. As religiões procuram 
explicar a injustiça da vida (conci-
liando-a com um Deus bom e jus-
to), muitas vezes com teorias que 
desafiam a lógica. A maioria delas 
não resiste a uma análise racional.

Eu acredito na existência de Deus. 
Não consigo aceitar que o universo 
seja pura obra do acaso. Que tudo 
isso se criou do nada. A nossa ra-
zão nos obriga a aceitar que existe 
uma inteligência subjacente a todo 
o funcionamento do universo. é tu-
do muito maravilhoso para ser obra 
do acaso. O acaso produz resultados 
caóticos, que não combinam com a 
“perfeição” do universo.

Assim, se acreditamos em Deus e 

acreditamos que Ele 
é justo, como explicar 
a injustiça que pre-
senciamos em nosso 
mundo? Só podemos 
aceitar uma explica-
ção que nos remeta a 
outra vida, ou a outras 
vidas. Assim, esta se-
ria somente uma etapa de uma exis-
tência maior, um pequeno trecho de 
uma estrada mais longa. Dessa for-
ma, talvez, as injustiças que presen-
ciamos aqui, nesta etapa do cami-
nho, possam ser explicadas ao longo 
de todo o percurso, do qual não te-
mos conhecimento agora.

Acredito, portanto, que a mor-
te não encerra a nossa existência. 
Acredito que nossa alma é imortal 
e a vida continua depois que deixa-
mos nosso corpo. Talvez, um dia, pos-
samos entender tudo: que as injus-
tiças da vida não existem, que elas 
são o resultado da nossa visão limi-
tada das coisas.
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O Banco Central do 
Brasil (BCB) divul-
gou na última sex-
ta-feira, dia 7 de ju-

nho, o Top 5 Mensal relativo a 
maio com as principais institui-
ções financeiras em relação às 
expectativas de mercado. Na 
categoria “IPCA no Curto Pra-
zo”, a liderança ficou para o Si-
credi, que obteve o menor erro 
de previsão nos últimos seis 
meses. A instituição financei-
ra cooperativa, que tem mais 
de 4 milhões de associados e 
atua em 22 estados e no Distri-
to Federal, também figura nas 
categorias “Taxa de Juros Se-
lic” em curto e médio prazo.

Em fevereiro deste ano, o Si-
credi ainda foi destaque no Top 
5 consolidado de 2018, com as 

projeções econômicas mensais 
mais consistentes ao longo do 
ano passado. Participaram da 
lista mais de cem organizações, 
incluindo as maiores institui-
ções financeiras e consultorias 
de economia do País. Na oca-
sião, o Sicredi integrou a lista 
dos cinco primeiros em expec-
tativa de inflação nas catego-
rias “IGP-M (Atacado) – em 
Curto Prazo” (3ª posição) e Mé-
dio Prazo (5º lugar) e nas proje-
ções da “Taxa de Juros Selic” 
(5ª colocação).

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição 

financeira cooperativa com-
prometida com o crescimento 
dos seus associados e com o 
desenvolvimento das regiões 
onde atua. O modelo de ges-
tão do Sicredi valoriza a parti-
cipação dos mais de 4 milhões 

de associados, 
os quais exer-
cem papel de 
donos do ne-
gócio. Com 
presença na-
cional, o Sicre-
di está em 22 
estados* e no Distrito Fede-
ral, com mais de 1.700 agên-
cias, e oferece mais de 300 pro-
dutos e serviços financeiros 
(www.sicredi.com.br)

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

Sicredi lidera categoria
‘IPCA no Curto Prazo’ no 
Top 5 do Banco Central
Instituição financeira cooperativa tem mais de 4 milhões 
de associados e atua em 22 estados e no Distrito Federal

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi



à  SAÚDE 

Mortes por gripe no
Brasil já chegam
a 199; vacinação
está aberta a 
toda a população
Após campanha para imunizar 80%
do público-alvo, as doses remanescentes 
passaram a ser aplicadas em toda 
a população em quase todo o país
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A empresa Can-
tóia & Figuei-
redo, que pres-
ta serviços de 

manutenção e ilumina-
ção pública para Fernan-
dópolis desde 2014, foi ho-
mologada e irá continuar 
prestando o serviço até a 
conclusão do novo proces-
so licitatório, o qual era pa-
ra ter acontecido na última 
sexta-feira, 7.

A Prefeitura publicou, em 
aviso, no Diário Oficial Ele-
trônico do Município, que 
em virtude de impugna-
ção do edital, o processo foi 
suspenso sem prazo para 
ser publicado novamente, 

porém, para 
a cidade não 
ficar sem o 
serviço ne-
cessário, foi 
pr imordial 
adotar uma 
medida de 
emergência para a cidade.

Também foi informado 
em outro ato publicado 
no Diário Oficial Eletrôni-
co, que a Prefeitura firmou 
contrato emergencial pa-
ra continuar prestando o 
serviço até a realização de 
nova licitação que ainda 
não tem data prevista pa-
ra acontecer. 

Prefeitura firma contrato emergencial 
com empresa para iluminação pública

Nova licitação 
ainda não tem 
data marcada

 Da REDAÇÃO
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As mortes por gripe no 
Brasil já somam 199 casos 
em 2019, de acordo com ba-
lanço do Ministério da Saú-
de até 3 de junho. A maior 
parte delas (74,4%) foi pro-
vocada pelo vírus H1N1.

O número total de mortes 
é menor do que no mesmo 
momento do ano passado. 
Neste mesmo período, a 
gripe matou 335 pessoas. 
No entanto, o número de 
casos de H1N1 aumentou. 
Em 2018, este vírus estava 
relacionado com 65% das 
mortes até a Semana Epi-
demiológica 21. Neste ano, 
o aumento foi de quase 10 
pontos percentuais.

A campanha nacional de 
vacinação contra a gripe ter-
minou no fim de maio, com 
a imunização de 80% do pú-
blico-alvo, abaixo da meta 
de 90% de cobertura. Com 
isso, as doses remanescen-
tes foram disponibilizadas 
para toda a população.

Algumas cidades e es-
tados, no entanto, podem 
manter a imunização res-
trita aos grupos prioritários 
(idosos, crianças, gestan-
tes, mulheres que deram à 
luz há pouco tempo, índios, 

portadores de doenças crô-
nicas, profissionais da saú-
de, pessoas privadas de li-
berdade e alguns servidores 
públicos).

CONFIRA:
•	Rio	de	Janeiro	mantém	a	

vacinação exclusiva pa-
ra o grupo prioritário até 
15 de junho.

•	Tocantins	vai	manter	a	
vacina para o grupo prio-
ritário e a liberação para 
o público-geral será de-
terminada por cada pre-
feitura.

•	Ceará	restringe	a	vacina-
ção ao público-alvo até 14 
de junho.

•	Recife	mantém	a	campa-
nha para o público-alvo 
por tempo indeterminado.
A vacina não é capaz de 

causar a gripe em quem re-
cebe. Ela permite que o pa-
ciente fique imune aos tipos 
de vírus mais comuns em 
circulação sem ficar doente.

A vacina produzida para 
2019 protege contra os três 
subtipos do vírus da gripe 
que mais circularam no úl-
timo ano no Hemisfério Sul, 
de acordo com determina-
ção da Organização Mun-
dial da Saúde (OMS): H1N1, 
H3N2 e linhagem B/Victo-
ria/2/87.

Frasco de vacina contra o vírus Influenza

O juiz da 1ª Vara Criminal 
de Fernandópolis, Arnaldo 
Luiz Valderrama, condenou 
os ex-presidentes da Fun-
dação Educacional de Fer-
nandópolis a quatro anos de 
prisão, em regime semiaber-
to, em uma fraude que en-
volveu o nome da Petrobras, 
a maior empresa estatal do 
Brasil. O crime tipificado a 
eles foi o peculato. A deci-
são cabe recurso. Já por fal-
sidade ideológica (299 do 
Código Penal) foram absol-
vidos.

Segundo os autos do pro-
cesso, em junho de 2007 o 
então presidente da Funda-
ção, Luiz Vilar, e Paulo Nas-
cimento, que à época era 
procurador jurídico da ins-
tituição, se juntaram a Ar-
mando Tadeu Burgatto e 
Eliete Gomes Silva para des-
viar R$ 100 mil da faculdade 
por meio de um contrato fal-
so de aquisição de supostos 
debêntures da Petrobrás S/A 
com valor de R$ 10 milhões. 

A fraude só foi descober-
ta em 2015 quando a Polícia 
Federal deflagrou a opera-
ção Vulpino, um desmem-

bramento da operação Bol-
sa Fantasma e encontrou 
indícios de desvios de mais 
de R$ 10 milhões por meio 
de diversos contratos seme-
lhantes. 

Neste caso, que se tornou 
ação penal em 2016, os qua-
tro foram acusados de in-
serir declarações falsas em 
um contrato que, consistia 
na aquisição de uma cartei-
ra de debêntures da Petro-
brás com valor de R$ 10 mi-
lhões, pelo preço R$ 100 mil. 
Eliete figurou como vende-
dora e recebedora do preço; 
Armando como representan-

te da empresa incumbida da 
“efetiva liquidação” da ope-
ração; Vilar firmou o contrato 
com a ciência e assistência 
de Paulo, único procurador 
jurídico da Fundação aque-
le tempo e que, depois de su-
ceder Luiz na presidência da 
instituição, nenhuma provi-
dência tomou para reaver os 
valores desviados.

Dos R$ 100 mil pactuados 
no contrato falso, apenas R$ 
50 mil foram efetivamente 
pagos, já que o restante do 
valor seria pago apenas após 
a compensação dos debêntu-
res, o que nunca aconteceu. 

Esta terça-feira, 11, foi de 
muito aprendizado e novas 
experiências profissionais 
para uma equipe de educa-
dores da Secretaria Muni-
cipal de Educação de Fer-
nandópolis, que estiveram 
na cidade de São José do 
Rio Preto participando do 
encontro “BNCC e seus im-
pactos nos currículos, exa-
mes, avaliações em larga 
escala e processuais for-
mativas”.

A formação realizada no 
teatro ‘Paulo Moura’ e com 
a participação de educado-
res de toda região, foi co-
mandada pela ex-presiden-
ta do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(INEP), órgão responsá-
vel pelo Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) e 
fundadora da Faculdade de 
Educação da Unicamp, Dra. 
Maria Ines Fini. 

Fernandópolis foi repre-
sentando no encontro pe-
la secretária de Educação, 
Lucimara Rossato, a equipe 
pedagógica da SME, direto-
res, assessores pedagógicos 
e assessores de direção do 
Ensino Fundamental.

Durante o encontro, repre-
sentantes de muitas escolas 
ouviram atentos a especia-
lista explicando e opinan-
do as possibilidades e cui-
dados que eles precisam 
ter na revisão de seus pro-
jetos político-pedagógicos 
e adequação às diretrizes. 
O evento foi promovido pela 
Undime em parceria com a 
Prefeitura de Rio Preto e mu-
nicípios do noroeste paulis-
ta que aderiram a formação

A participação dos educa-
dores de Fernandópolis no 
encontro mostra mais uma 
vez o comprometimento da 
administração municipal 
com os investimentos edu-
cacionais em prol à rede pú-
blica. 

à  JUSTIÇA

Ex-presidentes da FEF, 
condenados a 4 anos de 
prisão, podem recorrer
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Educadores da rede municipal 
participam de encontro de formação
Equipe pedagógica, diretores, assessores pedagógicos e
de direção acompanharam a secretária de Educação em evento

Equipe de Fernandópolis foi uma das mais numerosas em encontro

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  EDUCAÇÃO
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Etec

Acompanhados pe-
los professores 
Antonio Fiamen-
ghi Neto e Tassia 

da Silva de Carvalho, as tur-
mas de Informática para In-
ternet e Informática para In-
ternet, integradas ao Ensino 
Médio da Etec Prof. Armando 
José Farinazzo de Fernandó-
polis, no dia 6 de Junho, par-
ticiparam da Visita Técnica a 
Dataprev em São Paulo.

A Dataprev é uma empre-
sa pública, que fornece solu-

ções de Tecnologia da Infor-
mação e Comunicação para o 
aprimoramento e a execução 
de políticas sociais do Esta-
do brasileiro.

Com sede em Brasília e es-
trutura para atendimento em 
todo Brasil, possui Unidades 
de Desenvolvimento de sis-
temas em cinco estados (CE, 
PB, RN, RJ, SC) e três data 
centers, localizados no Dis-
trito Federal, Rio de Janeiro 
e em São Paulo, projetados 
para promover a alta dispo-
nibilidade e a segurança dos 
sistemas.

A visita foi 
realizada no 
Data Center 
em São Pau-
lo, que a par-
tir de 2013 passou a operar 
com uma nova sala-cofre de 
209 m², além da anterior, de 
75 m². O Data Center ainda 
conta com sala de teleco-
municações, fitoteca, nova 
central de monitoramento, 
geradores e sistemas de re-
frigeração avançados.

Conheçam um pouco mais 
da Dataprev através do link:  
http://portal.dataprev.gov.br/

Etec visita Dataprev 
em São Paulo 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Visita foi realizada no último dia 6

Ninguém acertou as seis 
dezenas da Mega-Sena no 
último sábado, 08, e agora, 
nesta quarta-feira, 12, a Cai-
xa Econômica Federal pode 
pagar  R$ 80 milhões, caso 

alguém acerte os seis nú-
meros. 

Os apostadores podem 
fazer seus jogos até às sete 
horas da noite, desta quar-
ta, nas casas lotéricas cre-
denciadas pela Caixa em to-
do o país.

Um motorista de aplica-
tivo de 50 anos foi assalta-
do na noite desta segun-
da-feira (10) durante uma 
corrida em São José do Rio 
Preto. Durante o assalto, o 
homem reagiu e atingiu um 
dos ladrões com uma arma 
de choque.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o homem foi 
chamado para fazer a corri-
da na zona norte da cidade 
com destino final na Aveni-
da Presidente Juscelino K. 
de Oliveira. Durante o per-
curso, os três assaltantes 

pediram para mudar a rota 
diversas vezes.

Ainda segundo o boletim 
de ocorrência, ao chegar ao 
destino, um dos assaltantes 
passou uma corda no pes-
coço da vítima enquanto os 
outros davam socos no ros-
to do homem. A vítima, para 
se defender, atingiu um dos 
assaltantes com uma arma 
de choque. Os três fugiram 
do carro levando apenas o 
celular da vítima.

A vítima passou por exa-
mes na UPA Santo Antônio 
e foi liberado. Os assaltan-
tes ainda não foram iden-
tificados.

Mega-Sena acumula e pode 
pagar prêmio de R$ 80 milhões
nesta quarta-feira, 12
Aposta simples, com seis 
dezenas, custa R$ 3,50
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à  VIOLÊNCIA

Motorista 
de aplicativo 
reage a assalto 
durante corrida
Vítima passou por exames na Upa 
Santo Antônio e foi liberado; assaltantes 
ainda não foram identificados

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Junho é um mês de-
dicado às festivida-
des ligadas às tradi-
ções religiosas. Nesta 

sexta-feira, 14, a Prefeitura de 
Valentim Gentil promoverá a 
tradicional Festa Junina na ci-
dade, a partir das 19h30, na 
Praça Matriz.

O evento é totalmente gra-
tuito e aberto a comunidade. 
Haverá barracas oferecen-
do pipocas, chocolate quen-

te, quentão e outros doces 
típicos.

As festividades terão inicio 
às 19h30, com o terço cantado. 
A população irá acompanhar 
também apresentações cultu-
rais, como dança de quadrilha 
com alunos das escolas munici-
pais ‘Airton de Medeiros’ e ‘Vi-
cente Santoro’. Haverá ainda 
show com a Banda Farra Som.

Já está garantida nesta edi-
ção, a participação especial 
dos palhaços “Salxixa” e “Flor-
zinha” da Cia Teatral de Votu-

poranga “En-
tre Aspas”.

Para o pre-
feito Adilson 
Segura, esta é 
mais uma op-
ção de lazer 
para a popu-
lação. “De crianças a adul-
tos, todas as pessoas vão se 
divertir com a nossa festa ju-
nina. Convidamos toda popu-
lação para que compareçam 
e se divirtam conosco”, con-
vidou o prefeito.

Terapia aquática no Acidente 
Vascular Cerebral (AVC)

O Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC), é uma do-
ença crônica não trans-
missível. Sendo uma 

das principais causas de morte, 
incapacidade e internações em to-
do mundo. Acontece quando va-
sos que levam sangue ao cérebro 
entopem (AVC Isquêmico) ou se 
rompem (AVC Hemorrágico), pro-
vocando a paralisia da área cere-
bral que ficou sem circulação san-
guínea. São causados em grande 
parte por hábitos não saudáveis 
como: tabagismo, consumo exa-
gerado de bebidas alcoólicas, se-
dentarismo, colesterol alto, obe-

sidade, diabetes e insuficiências 
cardíacas.  Fique atendo aos si-
nais:
S: Sorriso (Durante o AVC a boca 

fica torta)
A: Abraço (é difícil levantar os dois 

braços para dar um abraço)
M: Música (é difícil cantar, a fala fi-

ca enrolada)
U: Urgente (Se a vítima não conse-

guir fazer essas tarefas chame o 
SAMU, ligue para 192)

A Fisioterapia Aquática é em-
pregada no tratamento do Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC), que 
apresenta bons resultados ao pa-
ciente, devido aos princípios fí-

sicos e termodinâ-
micos da água, aos 
quais se destacam 
o empuxo a pressão 
hidrostática e a vis-
cosidade. Principais 
objetivos:
•	Promoção	de	 in-

dependência fun-
cional, melhora da flexibilida-
de, normalização dos tônus, 
ganho amplitude de movimen-
to, diminuição deformidades, 
ganho de força muscular, me-
lhora do equilíbrio e manuten-
ção das atividades de vida de 
diária do paciente. 

artigo

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

articulistas

A Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF) abrange atendimen-
to ao público, contando com uma ampla infraestrutura no setor de Terapia 
Aquática, com uma piscina aquecida e coberta para melhor atendimento 
de seus pacientes, e supervisão de profissionais capacitados.

l Docentes: Rosana de Fatima Garbin e Maristela Ribeiro da Silva

l Discentes: Camila Basaglia, Daisi Jaqueline Silva, Eliane Silva Oliozi, Geiza Bulhões 
dos Santos, Jaqueline Medeiros Araujo. 

“O movimento é nossa arma e nossa arte, através dele nos fazemos ciência. Nele 
depositamos nossos sonhos de trazer à vida, o que sem vida parece estar (FLOR, 2009) ’’.

Festa Junina será
nesta sexta-feira
Festividades terão inicio às 19h30, com o terço cantado

Evento é totalmente gratuito e aberto a comunidade

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

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.

 

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP
EDITAL DE RESULTADO 

JULGAMENTO/HABILITAÇÃO
Tomada de Preços n.º 005/2019 – Processo n.º 052/2019. OBJETO: Execução 

de Obras de Pavimentação Asfáltica, Calçadas, Guias e Sarjetas no prolongamento 
da rua: Dráusio Medina Estrela e Estacionamento do Cemitério Municipal de 
acordo com planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, descritos em 
Anexo I, de acordo com Convênio n.º 1454/2018 - Secretaria de Planejamento 
e Gestão - SP. Resultado da Sessão. Data 06/06/19 – RESULTADO: SESSÃO 
DESERTA. Mira Estrela-SP, 11/06/2019 – Comissão Licitação.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 12 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.552.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Aviso de Licitação

Modalidade: Tomada de Preço
Processo nº 15/19

Tomada de Preço nº 02/19
Contrato de Repasse N. 846506/2017/Ministério das
Cidades/Caixa - Processo N. 2586.1041160-31/2017

Encontra-se aberto nesta municipalidade a Tomada de Preço acima citada para 
a Contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para res-
tauração, reforma e adaptação da praça Dr. Libero Luchesi. Valor Estimado da obra 
R$ 270.548,73 – Recurso Federal. Caução Para Participação R$ 2.700,25. A visita 
técnica é obrigatória e deverá ser efetuada pelo sócio-proprietário ou por profissio-
nal devidamente credenciado. A visita técnica se realizará entre os dias 17 a 28 DE 
JUNHO DE 2019 ATÉ ÀS 16:00 HORAS, devendo a referida visita ser agendada 
com antecedência, no Departamento de Engenharia, pelo Telefone 17 – 3639 9020, 
no horário das 09:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00 horas. Data para apresentação 
das “documentações e propostas” até às 09:00 horas do dia 01 de julho de 2019. O 
edital completo encontra-se a disposição para retirada no Setor de Licitações ao 
custo de R$ 50,00 (Cinquenta Reais), na Rua 13 de Maio, 1211, Centro. Todos os 
esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3639 
9020. Populina, 11 de junho de 2019. Adauto Severo Pinto – Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 12 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.552.

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- 
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à  FUTEBOL AMADOR

No último domingo, 
09, na cidade de 
Palmeira D’Oeste, 
foi disputada a 

grande final da 1ª Copa Pal-
meirinha de Futebol Amador, 
organizada pelos Veteranos 
do Palmeirinha, com apoio da 
Prefeitura e Câmara Munici-
pal da cidade.

Na decisão estavam Res-
taurante Serve Bem de Fer-
nandópolis e Cruzeiro de 
Palmeira D’Oeste, que pro-

tagonizaram uma final de ar-
repiar, e quem levou a melhor 
foi o time de Fernandópolis, 
que venceu com gol de Ru-
dimar, a partida pelo placar 
de 1 a 0, gol marcado logo no 
início da partida.

Após o apito final a comis-
são organizadora juntamente 
com o prefeito Dodô, premia-
rão os campeões com troféu, 
medalhas e a quantia de R$ 
8 mil em dinheiro, enquanto 
os vice-campeões faturaram, 
troféu, medalhas e o valor de 
R$ 2 mil. 

Time vice-campeão: Cruzeiro, de Palmeira D’Oeste

Goleiro menos vazado: Douglas 
Araújo do Restaurante Serve Bem

Artilheiro: Marcos Vinícius,
 da A.A. Pontalindense. 

O atleta não esteve presente 
durante a premiação e seu 

troféu foi recebido pela 
comissão técnica 

Time campeão: Restaurante Serve Bem, de Fernandópolis.

Restaurante 
Serve Bem 
fatura Copa 
Palmeirinha 
Equipe fernandopolense
derrotou o Cruzeiro na grande final

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quarta-feira, 18h00

Elias pede um empréstimo a Cae-
tano para comprar o food-truck pa-
ra Missade. Aline anuncia à família 
que adotará uma menina com Cae-
tano. Fauze e Santinha se interes-
sam um pelo outro. Valéria e Cami-
la ficam amigas. Norberto sofre com 
o comportamento de Valéria. Paul fa-
la com Fauze, e disfarça quando Da-
lila chega. Santinha desconfia da ori-
gem do dinheiro de Miguel. Cibele e 
Padre Zoran recebem Davi no institu-
to de refugiados. Abner decide abri-
gar Latifa em sua casa. Cibele e Davi 
se beijam. Elias descobre que o food-
-truck de Missade foi roubado.

VERÃO 90 GRAUS 
Quarta-feira, 19h15

Mercedes ameaça Vanessa. João 
diz a Giovana que não descansará 
enquanto não provar sua inocência. 
Vanessa convence Quinzinho a vol-
tar para casa. Horácio tenta animar 
Quinzão, que está deprimido por 
causa de Lidiane. João pede Manu 
em casamento. Marco Aurélio avi-
sa a Ticiano e Dandara que eles se 
despedirão do Brasil abrindo o show 
de Beto Falcão. Patrick tenta fazer 
Gisela acreditar que ele não se en-
volveu com Tânia. Raimundo con-
vida Janaína para jantar. Jerônimo 
é barrado na Dr. Spock.

TOPÍSSIMA
Quarta-feira, 20h50

Sophia diz não saber de nada sobre o 
corte da bolsa de Gabriela. A irmã de 
Antonio acusa Rafael de tê-la drogado 
na festa. Paulo Roberto diz estar des-
confiando que Sophia seja mesmo uma 
traficante. Sophia pede um tempo para 
conversar com Rafael. Carlos esbrave-
ja com Lara. Mão de Vaca tenta desco-
brir qual menina da república está o en-
ganando. Fernando pressiona Jandira 
sobre seu romance. Madalena é firme 
com a filha. Sophia se oferece para pa-
gar o conserto do carro de Antonio, mas 
ele não aceita. Sem Noção tenta ouvir a 
conversa das meninas na república. Ja-
de conversa com André e defende So-
phia. A milionária retorna ao hotel. Ma-
riinha elogia a atitude de Sophia. 

A DONA DO PEDAÇO
Quarta-feira, 21h00

Jô pede que Kim não comente sobre 
a origem do dinheiro que conseguiu. 
Kim pede ajuda para conquistar Már-
cio. Vivi teme a reação de Camilo ao 
ver suas fotos, e Fabiana e Kim in-
centivam a blogueira a não se im-
portar. Os policiais provocam Cami-
lo ao ver as fotos de Vivi na internet. 
Tonho entrega uma encomenda na 
casa de Lyris e ela se interessa pelo 
rapaz. Agno desconfia do comporta-
mento de Lyris. Régis contrai dívidas 
de jogo e sofre ameaças. Ellen con-
versa com Maria da Paz sobre Régis. 
Márcio sonda Abel sobre seus senti-
mentos por Britney. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Os professores chegam à escola se de-
param com os estragos feitos pelos in-
vasores. Débora tenta retomar a ami-
zade com Luisa. As embalagens dos 
docinhos de Nancy são encontradas 
no local denunciado para a polícia, Do-
na Branca e a neta são informadas pelo 
telejornal. Lorena compartilha seu so-
nho com os amigos do Clubinho. Mar-
celo diz para Luisa tomar cuidado com 
Débora, pois ela é muito oportunista. O 
recado deixado pelos invasores do colé-
gio cita João, e Ruth quer uma explica-
ção. A polícia vai até a casa de Nancy 
para saber se ela tem alguma relação 
com os criminosos. Rato desconfia de 
Falcão, e pede para ele parar de com-
prar os doces da ex-namorada. 

MALhAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Rita e Serginho acreditam que é me-
lhor ela confirmar o namoro com Gu-
ga. César revela a Milena que Jaque-
line é sua irmã. Thiago não consegue 
se aproximar de Jaqueline. Para pro-
vocar Marco, Carla beija Madureira. 
César leva Milena à festa de Jaqueli-
ne, que fica radiante com a presença 
da irmã. Todos conhecem Milena. La-
ra fala mal de Rita para Filipe. Nanda 
desconfia do namoro de Rita e Guga. 
Milena sente-se mal e acaba se ferin-
do. Vânia cuida de Milena. 

celebridades

Namorada do ator Rafael 
Miguel, Isabela Tibche-
rani contou que a mãe, 
Vanessa, ficou contra ela 

depois que o pai, Paulo Cupertino, 
matou o ator no bairro de Pedreira, 
na Zona Sul de São Paulo. A motiva-
ção do assassinato seria porque o co-
merciante não concordava com o re-
lacionamento do casal. “Minha mãe 
não está do meu lado, por incrível que 
pareça. Ela não vai ajudar nas inves-
tigações, mas nem vai precisar dis-
so porque já conseguiram imagens 

dele. Se fosse pra contar com ela, eu 
estaria sozinha. Não quero nem vê-
-la”, disse ao “Balanço Geral”.

JOVEM COMENTA
REAÇÃO DO PAI

Rafael, de 22 anos, e os pais, João 
Alcisio e Miriam Selma, foram exe-
cutados na tarde do último domingo, 
9, quando iriam visitar Isabela. Os 
corpos dos três foram enterrados no 
Cemitério Campo Grande. Segundo 
a jovem de 18 anos, ela jamais ima-
ginou que o comerciante – que con-
tinua foragido –, fosse reagir dessa 

forma. “Ainda não consigo acreditar, 
mas estou me esforçando. Juro que 
o máximo que pensei que fosse pos-
sível era meu pai sair na mão. Mas 
quando eles chegaram, ele me man-
dou entrar e começou a atirar. Eu não 
estou com medo porque não tenho 
nada a perder, temo pelas pessoas 
que estão comigo, que estão me pro-
tegendo. Ele não atirou em mim por-
que não queria”, relatou.

ISABELA AFASTA
RUMOR DE GRAVIDEZ

Durante a entrevista, Isabela tam-

Após oficializar a união com Vi-
nicius Martinez na última sema-
na, Carol Dantas , ganhou uma de-
claração de amor do marido dois 
dias após o casamento dos dois. 
A festa, na qual o filho de Caroli-
na com Neymar , Davi Lucca, le-
vou as alianças, foi prestigiada por 
300 convidados, e foi descrita pe-
lo noivo como o melhor dia da vi-
da dele. 

“Não era algo só nosso. Sonhos só 
existem, quando compartilhados. E 
no dia 8 de junho de 2019 a nossa 
família de 300 pessoas pôde viver 
isso conosco da forma mais intensa 
possível. Imagina você poder juntar 
toda sua família, todos os amigos, 
no mesmo lugar. Que sorte eu tive, 
e tenho!”, escreveu o empresário na 
legenda de post no Instagram, com 
fotos da união.

No fim, o pai do segundo herdei-
ro de Carol disse:”’Para sempre’ é 
muito clichê. Prefiro prometer que 
todos os dias, Carolina, te amarei 
como nunca.’

UNIÃO ENTRE OS 
CONVIDADOS EMOCIONOU 
MARIDO DE CAROL DANTAS
Entre os 300 convidados do casa-

mento de Carol Dantas com Vinicius 
Martinez estava Rafaella Santos , ir-
mã de Neymar, pai do filho mais ve-
lho de Carol. Vinicius fez questão 
de enaltecer todos os presentes na 
cerimônia, que rendeu elogios na 
web paraBruna Marquezine , que 
parabenizou os noivos, assim como 
o craque do PSG. “No dia 8 de junho 
de 2019, a nossa família de 300 pes-
soas pôde viver isso conosco da for-
ma mais intensa possível. é diferen-
te. Imagina você poder juntar toda 
sua família, todos os amigos cole-
cionados durante 1 ou 10 anos, to-
dos no mesmo lugar! E que sorte 
eu tive, e tenho! Parecia que todos 
ali se conheciam a anos. Sorrisos, 
choros, beijos, abraços entre quem 
mais amamos na vida sem ao me-
nos que elas tivessem tido outros 
capítulos anteriores entre elas”, es-
creveu o empresário.

Após morte de Rafael Miguel, 
mãe fica contra namorada 
do ator: “não quero vê-la”

bém negou a hipótese de estar grávi-
da de Rafael. “Chegaram a dizer que 
eu estava grávida, que eles estavam 
indo pra esclarecer a gravidez, o que 
não é verdade. A gente estava há mui-
to tempo sem se ver”, afirmou. Rafael 
interpretou o personagem Bentinho 

na novela “Cristal”, em 2006, e seu 
trabalho mais recente no SBT foi co-
mo Paçoca em “Chiquititas”, exibida 
em 2013. Ele ficou famoso por um co-
mercial de TV, gravado na infância, em 
que pedia para a mãe comprar bróco-
lis em um mercado.

Rafael e seus pais 
morreram após 
serem baleados 
na Estrada do 
Alvarenga, no 
bairro da Pedreira, 
na Zona Sul da 
capital paulista

Carol Dantas ganha 
declaração do marido 
após casamento: “te 
amarei como nunca”

Carol ao lado do marido e do filho 
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Aline 

Souza 
completa 

idade 
nova nesta 

quarta-feira. 
Na foto, 

o carinho 
especial do 
namorado 

Fabricio 
Silva.

Bianca 
Santos 
recebe 
muitas 
homenagens 
pelo seu 
aniversário. 
Parabéns!

Dalila Vilela comemora 
idade nova hoje.

Parabéns e muitos anos de 
vida para ela, Erica Ulle.

Sempre 
ao lado da 
amada 
Elizangela S. 
Guimarães, 
Marcos 
Antonio 
Rafael 
comemora 
a passagem 
de mais 
um niver.

A querida Tainá Ferreira 
também está na lista 

dos aniversariantes de 
hoje. Ela celebra a data 

ao lado de amigos e 
familiares.


