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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 12/06/19

 30°

 16°

0mm 
0%


chuva

 77% 
39%

NE 
12km/h


vento

 06:53h 
17:48h

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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celebridades social

Ator Guilherme Leicam 
volta ao ar para fazer papel 
com Malvino Salvador 

Vídeo antigo de 
Luana Piovani 
e Pedro Scooby aos 
beijos é usado para 
divulgar programa

Guilherme Leicam está pronto 
para viver um novo amor. Tan-
to na vida real quanto na ficção. 
O ator acaba de dar fim ao na-
moro de cinco anos com a atriz 
Bruna Altieri, a Princesa de Tera-
villa da novela “Deus salve o rei”. 
Leicam passou os últimos meses 
viajando com sua banda de mú-
sica sertaneja e distância fez o 
relacionamento esfriar.

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais. 
Depois de surgir com novas tatuagens nos lábios e 
escrever “gratidão” nos dedos, a atriz se tornou as-
sunto ao aparecer aos beijos com Pedro Scooby em 
teaser para divulgar seu novo programa no canal 
E!, o “Luana é de Lua”. A gravação do ex-casal foi 
feita antes mesmo deles anunciarem a separação.

Página A7

Os me-
lhores cli-
ques com 
os desta-
ques em 
eventos e 
comemo-
rações de 
Fernan-
dópol is 
e região 
estão na 
coluna Social. do jornal “O Extra.
net”. Na foto, destaque para a ani-
versariante Lucilene Facco. Confi-
ra também o resumo da sua novela 
favorita. Páginas A7 e A8

à  HOJE À NOITE

Dupla 
Fernando & 
Sorocaba
agita Festa 
Junina 
Hoje, dia 13, a dupla Fernando & Soroca-

ba agita Macedônia, município locali-
zado a 14 quilômetros de Fernandópo-
lis. A dupla sertaneja se apresenta na 

Praça da Matriz, às 22h30. O evento, que conta 
com o apoio da Prefeitura, por meio do Comtur 
e do Ministério do Turismo, promete receber um 
bom público. Página A5

à  VIOLÃO OU VIOLA

Orquestra de Violeiros abre 
inscrições para novos alunos

Não há idade certa para apren-
der tocar um instrumento musical, 
basta estar motivado, determina-
do, organizado e dedicar um tempo 
para se aprofundar no mundo artís-

tico. Em Fernandópolis, a Orquestra 
de Violeiros oferece a oportunidade 
para a formação de novos músicos 
e está com inscrições abertas para 
pessoas interessadas em aprender a 

tocar violão ou viola. O grupo é co-
mandado pelo maestro Francisco 
Ferreira de Souza, o Thito, que re-
ge a orquestra há 15 anos no mu-
nicípio. Página A5

à  PLANTÃO DAS 8H ÀS 13H

Ritmo 
lento de 
coleta da 

biometria 
preocupa 
o TRE

No próximo sábado, dia 15, em Fer-
nandópolis, o Cartório Eleitoral, que 
atende na Avenida Expedicionários 
Brasileiros, nº 638, Jardim América, 
funcionará em regime de plantão, das 
8h às 13h. A ação visa estimular o com-
parecimento do eleitor e incrementar o 
cadastramento da biometria. A biome-
tria consiste na coleta de impressões 
digitais, foto e assinatura. Trata-se de 
um procedimento simples e rápido, du-
rando em torno de 15 minutos. No sá-
bado, estará dispensado o agendamen-
to prévio no site do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), sendo 
que o eleitor será atendido por ordem 
de chegada. Página A3

à  NOVO PREFEITO!

Eleição suplementar: dois nomes 
figuram como possíveis candidatos  
Município está com prefeito interino desde abril deste ano 

A eleição suplementar para 
prefeito e vice-prefeito de 
Meridiano, município lo-
calizado a 14 quilômetros 

de Fernandópolis, será realizada no 
dia 4 de agosto de 2019, de acordo 
com a decisão da Justiça Eleitoral. 
As convenções destinadas a escolher 
os candidatos e a formar coligações 
serão realizadas no período de 27 de 
junho a 2 de julho de 2019. A entrega 
do requerimento de registro de candi-
datura pelos partidos políticos e co-
ligações ao Cartório eleitoral termi-
na às 19h do dia 5 de julho de 2019. 
Página A3

Interessados devem procurar a sede da associação até o final de junho 

Quadrilha 
especializada
em roubar 
relógios de 
luxo é presa
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Um novo meio
para o fim

A tecnologia e a inter-
net não apenas ace-
leraram a velocida-
de e a quantidade de 

dados a que todos têm acesso, 
como também transformaram a 
comunicação e o trabalho cola-
borativo, dando maior protago-
nismo aos usuários e ampliando 
as possibilidades de aprendiza-
gens significativas. 

No meio escolar, estendeu-se 
como um novo meio para o fim. 
Ainda é perceptível o receio de 
alguns docentes sobre o uso de 
itens tecnológicos nas dependên-
cias escolares: menos da meta-
de, 40% dos professores, solici-
tam em algum momento, o uso 
de tecnologias para realizações 
de trabalhos, exercícios e traba-
lhos em grupo pela internet.

Hoje, a tecnologia é uma rea-
lidade que está disponível para 
todas as gerações de estudan-
tes e se faz presente, fortemen-
te, no dia a dia. O momento ago-
ra é de atualizar o entendimento 
sobre o quanto tais ferramentas 
passaram nos últimos anos pa-
ra a esfera de facilitadores, refle-
tindo e planejando sobre a utili-
zação das inovações disponíveis 
em diversas dimensões, definin-
do com clareza, para a escola e 
seus aprendizes, por que e para 
qual finalidade utilizá-las, assim 
como, o que e quando criar, rea-
lizar, registrar, avaliar, comunicar 
e compartilhar.

O educador, nesse contexto, 
deixa de lado as atividades mais 
mecânicas, como elaboração de 

provas e corre-
ção de exercí-
cios, e se torna 
um mediador 
da aprendiza-
gem, um pro-
vocador e curador de conteúdos, 
criando estratégias pedagógicas 
híbridas, que mesclam modos de 
ensino online e offline, seja por 
meio de games e plataformas on-
lines ou com trabalhos de men-
toria em grupo, diversificando 
fontes e perspectivas e fornecen-
do diferentes possibilidades de 
aprendizagem, de comunicação 
e de avaliação. 

Espera-se, aos aprendizes, 
que desenvolvam habilidades 
de investigação e análise do 
processo de elaboração de um 
projeto, demonstrando habilida-
des técnicas, socioemocionais 
e criativas com o uso e aplica-
ções destas.

Vale salientar que, apesar do 
incentivo ao uso de diferentes 
tecnologias, em nenhum momen-
to os novos recursos substituem 
ou devem minimizar as possibili-
dades de aprendizagem por meio 
de outros sentidos, seja pelo con-
tato com a natureza, com a ex-
ploração de diferentes formas de 
expressão e de estímulo às dife-
rentes inteligências. Por isso, é 
importante compreender o uso 
das tecnologias integrado em to-
dos os segmentos, não como uma 
ferramenta ou disciplina isolada 
e desconectada do contexto ge-
ral de aprendizagem, mas sim as-
similada como meio.
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à  SEGURANÇA

Técnicos fiscalizam 
barragens de usinas 
hidrelétricas na região 
Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, está 
fazendo fiscalizações desde o acidente em Brumadinho

Usinas da região noroeste paulista recebem fiscalização da ANEEL

Técnicos da Aneel, Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica, estiveram em Cas-
tilho para uma reunião na 

manhã de terça-feira, 11, com repre-
sentantes da Defesa Civil no noro-
este paulista.

O encontro é para definir planos 
de ações de emergências e os téc-

nicos também vão fiscalizar as bar-
ragens de duas usinas da região.

Desde o acidente em Brumadinho 
(MG), a Aneel decidiu fazer uma sé-
rie de fiscalizações em todas as usi-
nas do país que pertencem a eles, 
mais de 300 no total.

Do inicio do ano até maio foram 
fiscalizadas 100 barragens, que são 
prioritárias. Até o final do ano, mais 
200 passarão por fiscalizações.

Na região seis hi-
drelétricas vão pas-
sar pelo processo. 
Três já foram fisca-
lizadas, a de Nova 
Avanhandava, em 
Buritama (SP), Água 
Vermelha em Ouro-
este (SP) e em Marimbondo, em 
Icém (SP). Outras três usinas da 
região serão fiscalizadas.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Mulheres retiram 
água em uma 
abertura feita por 
moradores em 
um lago seco em 
Chennai, na Índia
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à  NOVO PREFEITO!

No próximo sábado, dia 
15, em Fernandópolis, o 
Cartório Eleitoral, que 
atende na Avenida Expe-
dicionários Brasileiros, nº 
638, Jardim América, fun-
cionará em regime de plan-
tão, das 8h às 13h. A ação 
visa estimular o compare-
cimento do eleitor e incre-
mentar o cadastramento da 
biometria.

A biometria consiste na 
coleta de impressões digi-
tais, foto e assinatura. Tra-
ta-se de um procedimento 
simples e rápido, duran-
do em torno de 15 minutos. 
No sábado, estará dispen-
sado o agendamento pré-
vio no site do Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP), sendo que o elei-
tor será atendido por ordem 
de chegada.

BIOMETRIA
OBRIGATÓRIA 

Em 478 municípios paulis-
tas, os eleitores estão con-
vocados a fazer a biome-
tria, em caráter obrigatório. 
Quem não fizer terá o título 
de eleitor cancelado. Essas 
cidades somam mais de 11,7 
milhões de cidadãos aptos a 
votar, dos quais apenas 4,9 
milhões já tiveram as impres-
sões digitais coletadas pela 
Justiça Eleitoral (42,15%). Os 
prazos terminam entre agos-
to e dezembro de 2019. 

O ritmo lento de coleta da 
biometria preocupa o TRE. O 
receio é de concentração da 
demanda no final do período, 
uma vez que muitas pesso-
as deixam providências des-
se tipo para os últimos dias. 

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS 

No momento do atendi-
mento, o eleitor deve levar 

documento oficial de identi-
ficação e comprovante de re-
sidência. Se tiver o título, de-
ve apresentá-lo também. O 
documento oficial de identi-
ficação precisa ser original, 
com foto, como RG, carteira 
de trabalho e carteira profis-
sional emitida por órgão cria-
do por lei federal. O compro-
vante de residência deve 
conter o nome do eleitor ou 
de seus pais.

BIOMETRIA 
A biometria é uma tecno-

logia que confere ainda mais 
segurança à identificação do 
eleitor no momento da vota-
ção. Acoplado à urna eletrô-
nica, o leitor biométrico con-
firma a identidade de cada 
pessoa por meio das impres-
sões digitais, armazenadas 
em um banco de dados da 
Justiça Eleitoral e transfe-
ridas para as urnas eletrô-
nicas.

Os vereadores de Fernan-
dópolis se reuniram na últi-
ma terça-feira, 11, para a re-
alização da segunda sessão 
ordinária do mês. Na pauta 
da sessão havia dois Proje-
tos; um entrou em regime de 
urgência. 

O primeiro a ser votado e 
aprovado foi o Projeto de Lei 
nº 70/2019, de autoria do Pre-
feito Municipal, autoriza o 
Município de Fernandópolis 
a firmar Acordo de Coopera-
ção Técnica com a Universi-
dade Brasil, com o objetivo de 
desenvolver projetos de pes-
quisa que auxiliarão na atu-

alização do Plano Diretor de 
Fernandópolis. O outro tema 
foi o Projeto de Lei nº 72/2019, 
de autoria do Prefeito Muni-
cipal, dispõe sobre autoriza-
ção para abertura de crédito 
adicional suplementar, por 
excesso de arrecadação, no 
valor de R$ 100.000,00, des-
tinado à manutenção da Se-
cretaria Municipal de Saúde.

Em regime de urgência, os 
vereadores votaram o Proje-
to de Resolução 02/2019, de 
autoria da Mesa Diretora do 
Poder Legislativo, alterando 
dispositivos da Resolução nº 
05/1990, do Regimento In-
terno da Câmara de Fernan-
dópolis.

Sessão ordinária foi realizada na última terça-feira

à  SESSÃO ORDINÁRIA

Aprovado Projeto que firma Cooperação
Técnica com Universidade Brasil

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Fernandópolis

à  PLANTÃO DAS 8H ÀS 13H

Ritmo lento de coleta da biometria
preocupa o Tribunal Regional Eleitoral

Receio é de concentração da demanda no final do período, uma vez que muitas pessoas deixam providências desse tipo para os últimos dias 

Ação tem o objetivo de incrementar o número de eleitores com biometria

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

Eleição suplementar: dois nomes 
figuram como possíveis candidatos  

Maicon Fabiano e Aristeu Baldin estão na pauta de seus respectivos partidos para a eleição suplementar de Meridiano 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

A eleição suple-
mentar para 
prefeito e vi-
ce-prefeito de 

Meridiano, município lo-
calizado a 14 quilômetros 
de Fernandópolis, será re-
alizada no dia 4 de agos-
to de 2019, de acordo com 
a decisão da Justiça Elei-
toral.

As convenções destinadas 
a escolher os candidatos e a 
formar coligações serão rea-
lizadas no período de 27 de 
junho a 2 de julho de 2019. A 
entrega do requerimento de 

registro de candidatura pe-
los partidos políticos e coli-
gações ao Cartório eleitoral 
termina às 19h do dia 5 de 
julho de 2019.

Segundo apurou a re-
portagem, nomes como 
Aristeu Baldin (PSDB), 
ex-prefeito de Meridiano, 
e Maicon Fabiano (Pode-
mos), prefeito interino do 
município, estão na pauta 
(em análise) de seus res-
pectivos partidos para se-
rem candidatos na eleição 
suplementar. 

O prefeito interino, que 
havia sido empossado pa-
ra um mandato de três 

meses, fica-
rá um prazo 
maior no car-
go. Ele assu-
miu a Prefei-
tura no início 
de abril des-
te ano.

CASSAÇÃO 
O presidente da Câmara 

Municipal foi empossado co-
mo prefeito interino de Meri-
diano dois meses depois do 
TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) cassar definitivamen-
te o prefeito Val Rizatto (PS-
DB) e a vice, Márcia Adriano 
(PTN). Eles foram condena-
dos por compra de votos. 

Município está com prefeito interino desde o início de abril deste ano 
 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

w w w . o e x t r a . n e t
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EXTRATO DE  REDUÇÃO  CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes.
CONTRATADO: Auto Posto Duas Pontes Ltda.
OBJETO: Segundo (2º) aditamento de alteração ao Contrato nº 01/2019, 

proveniente do REDUÇÃO  do preço do litro do combustível  tipo Etanol, para 
continuidade do termo contratual e do fornecimento do produto até no final deste 
exercício.VALOR DA REDUÇÃO: R$. 7.366,66-DATA DO ADITAMENTO:   
10 DE JUNHO DE 2019-PRAZO DE VIGÊNCIA: Até 30 de dezembro de 
2019-BASE LEGAL DO ADITAMENTO: ARTIGO 65, II  “d”,  DA LEI Nº 
8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES-São João das Duas Pontes, 
10 de Junho  de 2019. JOSE CARLOS BARUCI-   Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 13 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.553.

EXTRATO   DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE S. J. DAS DUAS PONTES. 
CONTRATADA:  CLAUDIR BRUSSOLO EIRELI
Nº. DO CONTRATO:   035/2019 
OBJETO:Contratação de empresa do setor artístico para a realização 

de promoções de eventos artísticos e outros serviços correlatos, com 
a finalidade de promover baile FORRO no dia 22 de junho de 2019, 
em praça publica, desta cidade.VALOR TOTAL: R$ 14.500,00-FOR-
MA DE PAGAMENTO: À VISTA/APÓS O EVENTO-S. J. das Duas 
Pontes, 10 de Junho de 2019. JOSE CARLOS BARUCI-Prefeito 
Municipal.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 13 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.553.

A Polícia Civil de Rio 
Preto afirmou du-
rante coletiva re-
alizada na ter-

ça-feira, 11, que identificou 
mais um integrante da qua-
drilha que rouba relógios de 
luxo e que age na região no-
roeste paulista e em outros 
estados.

De acordo com a Polícia, 
com a prisão de W.D., de 34 
anos, que teve a prisão pre-
ventiva decretada pela Justi-
ça de Rio Preto, a polícia con-

seguiu reconhecer mais um 
integrante da quadrilha, sen-
do W.J.F., apontado como o 
homem que abordava as ví-
timas e roubava os relógios.

W.D. havia sido preso em 
flagrante no dia 24 de março, 
mas foi solto em seguida de-
pois de habeas corpus. Sema-
na passada, segundo a Polícia, 
foi preso em Taboão da Serra.

Em Rio Preto, pelo menos 
sete pessoas foram vítimas 
da quadrilha de janeiro a 
março deste ano.

Durante as investigações, 
a Polícia Civil de Rio Preto 

ainda conseguiu identificar 
mais um assaltante, sendo 
D.C.S., que não teria partici-
pado dos roubos na região, 
mas que é suspeito de latro-
cínio em Uberaba (MG).

D.C.S. é apontado como 
quem matou em abril deste 
ano um fazendeiro boliviano 
depois de roubar um relógio 
avaliado em R$ 80 mil na ci-
dade mineira.

Agora, a Polícia Civil ten-
ta prender mais dois suspei-
tos. Um deles é W.O. e o ou-
tro suspeito não teve o nome 
revelado. 

A Etec Professor Ar-
mando José Fari-
nazzo está com 
inscrições aber-

tas para os cursos gratuitos e 
rápidos de qualificação pro-
fissional. As inscrições po-
dem ser realizadas pelo site 
www.novotec.sp.gov.br até 
este domingo, 16.

Podem participar os alu-
nos do Ensino Médio de 
todas as escolas públicas 
de Fernandópolis e região. 
Início das aulas será em 
agosto. 

à  ETEC

Terminam neste 
domingo as inscrições 
para cursos gratuitos

 Da REDAÇÃO
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à  REGIÃO

à  PIS-PASEP 2018-2019: 

Quadrilha especializada
em roubar relógios 
de luxo é presa

2,2 milhões de 
trabalhadores ainda não 
sacaram o abono salarial

Material encontrado com um dos integrantes da quadrilha

Um integrante foi identificado com a prisão de um suspeito

policiais

Cerca de 2,2 milhões de tra-
balhadores ainda não saca-
ram os valores do abono sala-
rial (PIS-Pasep) do calendário 
2018-2019, segundo o Minis-
tério da Economia. O prazo 
para os trabalhadores saca-
rem o abono salarial relativo 
ao ano-base 2017 termina em 
28 de junho. São mais de R$ 
6,5 bilhões disponíveis que 
ainda não foram sacados em 
todo o país.

O PIS é pago na Caixa Eco-
nômica Federal. O Pasep é pa-
go para servidores públicos 
por meio do Banco do Brasil. 
O valor do abono varia de R$ 
84 a R$ 998, dependendo do 
período trabalhado formal-
mente em 2018.

O abono salarial ano-base 
2017 começou a ser pago em 
julho de 2018, de forma esca-

lonada. O calendário de re-
cebimento leva em conside-
ração o mês de nascimento, 
para trabalhadores da inicia-
tiva privada, e o número final 
da inscrição, para servidores 
públicos.

Desde então, mais de 22,4 
milhões de trabalhadores já 
retiraram os valores, soman-
do mais de R$ 17 bilhões li-
berados, segundo o governo.

Agora os recursos estão 
disponíveis para os nasci-
dos em qualquer mês. O sa-
que poderá ser realizado em 
agência bancária. Depois de 
28 de junho, o recurso volta 
para o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT).

QUEM TEM DIREITO
Tem direito ao abono sala-

rial quem recebeu, em mé-
dia, até dois salários mínimos 
mensais com carteira assina-
da e exerceu atividade remu-

nerada durante, pelo menos, 
30 dias em 2017. É preciso 
ainda estar inscrito no PIS/
Pasep há pelo menos cinco 
anos e ter os dados atualiza-
dos pelo empregador na Re-
lação Anual de Informações 
Sociais (Rais) ano-base 2017.

Trabalhadores da iniciati-
va privada retiram o dinhei-
ro na Caixa Econômica Fede-
ral, e os servidores públicos, 
no Banco do Brasil. É preci-
so apresentar um documen-
to de identificação e o núme-
ro do PIS/Pasep.

No caso do PIS, para quem 
é correntista da Caixa, o pa-
gamento foi feito 2 dias antes 
do restante dos outros traba-
lhadores. Já no caso do Pasep, 
o crédito em conta para cor-
rentistas do Banco do Brasil 
foi efetuado a partir do 3º dia 
útil anterior ao início de cada 
período de pagamento.

 Da REDAÇÃO
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Na tarde de quarta-feira, 
12, um homem morreu de-
pois de ser atropelado por 
um trem no cruzamento da 
linha férrea com a Rua Ber-
nardino de Campos, na re-
gião central de São José do 
Rio Preto. 

A Polícia Civil e a pe-
rícia técnica comparece-
ram ao local para reali-
zar exames. O corpo foi 
retirado da linha férrea 
e levado para o Institu-
to Médico Legal (IML) do 
município.

Segundo o delegado de 
plantão Roberval Macedo, 
a vítima com aproximada-
mente 25 anos estava pe-
gando carona em uma com-
posição férrea quando caiu 
e foi atropelada.

Por causa do acidente, o 
trem ficou parado por cerca 
de uma hora. O trânsito pre-
cisou ser interditado, mas já 
foi liberado e o trânsito flui 
normalmente.

Até o fechamento desta 
edição, a vítima não havia 
sido identificada. Acidente 
será investigado pela Polí-
cia Civil.

à  LINHA FéRREA

Homem morre atropelado 
por trem em cruzamento 

Até o fechamento desta edição, a vítima não havia sido identificada

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

A c e s s e  w w w . o e x t r a . n e t

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net



 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  HOJE À NOITE
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Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Hoje, dia 13, a du-
pla Fernando & 
Sorocaba agita 
Macedônia, mu-

nicípio localizado a 14 qui-
lômetros de Fernandópolis. 
A dupla sertaneja se apre-
senta na Praça da Matriz, 
às 22h30.

O evento, que conta com 
o apoio da Prefeitura, por 
meio do Comtur e do Mi-
nistério do Turismo, prome-
te receber um bom públi-
co. A apresentação, que foi 
muito bem planejada para 
agradar os fãs, terá entra-
da gratuita. 

Em sua trajetória, a du-
pla coleciona mais de 100 

canções, com 
destaques 
para “Ma-
dri”, “Paga 
pau”, “Bala 
de prata”, “A 
casa caiu”, 
“Tô passando 
mal”, “Teus segredos”, “Vo-
cê não sabe o que é amor” 
entre outras. 

Não há idade certa para 
aprender tocar um instrumen-
to musical, basta estar moti-
vado, determinado, organiza-
do e dedicar um tempo para 
se aprofundar no mundo artís-
tico. Em Fernandópolis, a Or-
questra de Violeiros oferece a 
oportunidade para a formação 
de novos músicos e está com 
inscrições abertas para pesso-
as interessadas em aprender 
a tocar violão ou viola.

O grupo é comandado pe-
lo maestro Francisco Ferreira 
de Souza, o Thito, que rege a 
orquestra há 15 anos no mu-
nicípio. No encerramento do 
concerto, ‘Thito’ fez questão 
de agradecer o empenho de 
todos os alunos, bem como o 
apoio dos pais e familiares. O 
maestro também agradeceu 
a Prefeitura de Fernandópo-
lis, em nome do prefeito An-
dré Pessuto e da secretária 
de Cultura, Iraci Pinotti, que 
auxiliam o projeto e incenti-
vam seu desenvolvimento.

As pessoas interessadas 
em participarem projeto de-
vem procurar na sede da As-
sociação Cultural “João de 

Barro”, na Rua Luís Pezatti, 
261 – Jardim Rio Grande, até 
o final de junho. 

ATRAÇÃO
Com casa cheia e um resga-

te à velha e boa música raiz, 
a Orquestra de Violas de Fer-
nandópolis realizou na noite 
de segunda-feira, 10, um con-
certo solidário no Teatro ‘Mer-
ciol Viscardi’. Além dos mú-
sicos e um seleto repertório 
no palco, a noite de atrações 
contou ainda com a partici-
pação do grupo “Palhaços de 
Plantão” e dos “Catireiros de 
Guarani d´Oeste. Toda ren-
da arrecadada no evento se-
rá revestida em prol à ADVF 
– Associação dos Deficien-
tes Visuais de Fernandópolis.

SOBRE A
ORQUESTRA

A Orquestra de Violeiros, 
conta hoje com mais de 30 
integrantes, um projeto cria-
do no ano de 2004 e que vem 
conquistando cada vez mais 
adeptos do gênero, já tendo 
se apresentado em eventos 
por diferentes regiões do país.

As aulas da Orquestra de 
Violas acontecem todas as 
segundas-feiras na sede da 
associação.  

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.

Fernando & Sorocaba
agitam Festa Junina 

Dupla 
Fernando 
& Sorocaba 
agita Festa 
Junina de 
Macedônia

 Da REDAÇÃO
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à  VIOLÃO OU VIOLA

Orquestra de Violeiros abre inscrições para novos alunos
Interessados devem procurar a sede da associação até o final de junho 

Apresentação solidária da orquestra no Teatro

publicações

RESOLUÇÃO Nº 02, DE 12 DE JUNHO DE 2019.
(PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 02/2019).

(Altera dispositivos da Resolução nº 05/1990 – Regimento Interno da 
Câmara Municipal de Fernandópolis-SP).

 EU, ADEMIR DE JESUS ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, 
ETC., NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 
E EU PROMULGO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:

Art. 1º Ficam alterados os Artigos 95 e 103 da Resolução nº 05, de 
05 de dezembro de 1990, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 95 As sessões ordinárias serão realizadas nas primeiras, segun-
das e terceiras terças-feiras de cada mês, com início às 20h00 (vinte 
horas), respeitando-se as seguintes fixações de horários:

I – das 19h30min. às 20h00min., atendimento ao público e/ou reunião 
entre os Vereadores;

II – das 20h00min. Às 21h30min., expedientes das sessões;
III – a partir das 21h30min.,Ordem do Dia das sessões.
§ 1º Caso o dia determinado para a realização da sessão ordinária 

recaia em feriado ou ponto facultativo, a mesma será realizada no pró-
ximo dia útil subsequente àquela data.

§ 2º Em virtude de requerimento formulado pela Mesa Diretora e 

aprovado por maioria simples dos membros desta Casa Legislativa 
poderão ser alteradas as datas das sessões ordinárias de que tratam o 
caput deste artigo.

§ 3º Excepcionalmente, por requerimento formulado por no mínimo 2/3 
(dois terços) dos membros desta Casa Legislativa poderão igualmente 
serem alteradas as datas das sessões ordinárias, desde que o referido 
requerimento seja protocolado com antecedência mínima de 48 (quarenta 
e oito) horas da data inicialmente prevista para realização da sessão e 
tenha sido aprovado pela Mesa Diretora.”

(...)
“Art. 103 O Expediente terá a duração improrrogável de 02 (duas) ho-

ras, a partir da hora fixada para o início da sessão, e se destina à leitura 
resumida de matérias oriundas do Executivo ou de origens diversas, à 
apresentação de proposições pelos Vereadores e ao uso da palavra, na 
forma do artigo 105, deste Regimento.”

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Fernandópolis, 12 de junho de 2019.
ADEMIR DE JESUS ALMEIDA
Presidente da Câmara Municipal

REGISTRADA E PUBLICADA POR AFIXAÇÃO NESTA CÂMA-
RA MUNICIPAL, NO LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

EDNA ROSI TARLÁO
Assistente Técnico-Legislativo

Uma publicação: Quinta-feira, dia 13 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.553.
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à  SEGUNDA EDIÇÃO

O Paulista, de Jundiaí, se-
gue invicto na Segunda Divi-
são do Campeonato Paulista. 
Após golear o Atlético Mogi, 
por 4 a 0, no último sábado, o 
Galo do Japi se manteve na 
liderança geral do torneio, 
com 23 pontos conquista-

dos em nove jogos. Além da 
invencibilidade, o Galo tam-
bém já está classificado pa-
ra a segunda fase da compe-
tição. Autor de um dos gols 
na vitória do final de semana, 
o lateral-esquerdo Yan Nas-
cimento, que já defendeu as 
cores do Fefecê, celebrou o 
momento vivido no clube.

“Estou muito feliz por ter 
marcado mais um gol e ter 
ajudado o Paulista a conquis-
tar a vitória”, contou o cami-
sa 6, autor do terceiro gol da 
equipe no duelo.

“Tenho treinado bastan-
te bola parada durante a se-
mana. É uma virtude que ho-
je, no futebol brasileiro, tem 

muito pouco. Graças a Deus 
consegui fazer mais um gol 
de falta e vou seguir traba-
lhando para que isso se re-
pita”, concluiu.

O próximo confronto do 
Paulista acontece no próximo 
sábado, 15, diante do Ampa-
ro, às 15h, no estádio José de 
Araújo Cintra, em Amparo.

à  DESTAQUE 

Ex-Fefecê, Yan Nascimento volta a 
marcar e celebra: “fruto do trabalho”
Lateral marcou um dos quatro gols do Paulista na goleada sobre o Atlético Mogi

Foto: Gustavo Amorim / Paulista FC

Yan defende o Paulista, de Jundiaí, no Estadual de 2019

 Da REDAÇÃO
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No último domin-
go, 09, foi reali-
zado a grande fi-
nal do 2º Torneio 

de Poker realizado pelo Na 

Medida Poker Clube de Fer-
nandópolis, localizado na Av. 
dos Arnaldos, nº 2.150, bair-
ro Pôr do Sol.

Ao todo foram distribuí-
dos mais de R$ 7 mil de pre-
miação em dinheiro, confi-

ra quais foram os melhores 
classificados:
l “Tio Mi”, campeão do Tor-

neio, faturou R$ 2.300,00
l Vitor Oda, vice-campeão, 

faturou R$ 1.700,00
l Rafael Estrela, tercei-

ro colocado, faturou R$ 
1.500,00
Dias de Funcionamento: 

Segunda, Terça, Quinta e Sá-
bado. (Excepcionalmente em 
dias nos quais são realizados 
torneios).

Vitor Oda, vice-campeão, faturou R$ 1.700,00

Na Medida Poker Clube
premia campeões de torneio
Mais de R$ 7 mil foram distribuídos aos melhores da competição

 WALDINEY MATOS 

contato@oextra.net

“Tio Mi”, campeão do Torneio, faturou R$ 2.300,00

Rafael Estrela, terceiro colocado, faturou R$ 1.500,00
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Humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quinta-feira, 18h00

Davi descobre que a família de Ci-
bele é árabe. Almeidinha explica a 
Elias que ele foi vítima de um gol-
pe. Ester permite que Latifa se mu-
de para sua casa. Abner tenta beijar 
Latifa. Fauze convida Santinha para 
sair, e os dois inventam mentiras so-
bre suas vidas. Benjamin insinua a 
Caetano que Dalila/Basma pode ser 
a responsável pelas tragédias envol-
vendo a família de Laila. Elias con-
fessa a Helena que não pode se se-
parar de Missade. Padre Zoran apoia 
Missade. Cibele e Benjamin deci-
dem investigar Dalila/Basma. Hele-
na revela a Missade que está grávi-
da de Elias.

VERÃO 90 GRAUS 
Quinta-feira, 19h15

Quinzinho sente saudades de Dan-
dara. Patrick incentiva Dandara a 
perdoar Quinzinho. Tânia confirma 
a Patrick e Gisela que Mercedes a 
obrigou a mentir. Manu e João não 
gostam da intromissão de Lidiane 
em suas vidas. Arrasado, Quinzi-
nho assiste ao show de Dandara e 
Ticiano. A Cantora Mascarada se 
apresenta em seguida. Gisela des-
mascara Mercedes e enfrenta a mãe 
durante um almoço com as amigas. 
Quinzão sugere que Lidiane o dei-
xe participar do concurso de dan-
ça, como uma forma de se redimir.

TOPÍSSIMA
Quinta-feira, 20h50

Sophia nega ter pago o conserto do 
carro de Antonio. Mariinha pede para 
Carlos não revelar seu passado e man-
da o professor deixar seu restaurante. 
Minha Flor pede para falar a sós com 
Beca. Antonio não se entende com So-
phia. Isadora passa mal ao perceber 
que o teste era para um comercial de 
funerária. Beca sugere que Minha Flor 
diga a verdade para Mão de Vaca. Sem 
Noção se oferece para ajudar Graça a 
caminhar. Mariinha não diz a verdade 
para Gabriela. Os funcionários de So-
phia temem seu comportamento. Rafa-
el pesquisa sobre a compra do Veludo 
Azul pela internet. Vitor chama Jandi-
ra para uma festa no Vidigal. Ela fica 
na saia justa. 

A DONA DO PEDAÇO
Quinta-feira, 21h00

Gladys repreende Régis, que assu-
me para a mãe sua dívida no jogo 
clandestino. Antero garante a Eusé-
bio que falará com os investigadores 
para descobrir sua possível herança. 
Jô aconselha Régis a visitar Maria da 
Paz e furtar um objeto da mãe para 
quitar sua dívida. Fabiana conhece 
Rock. Vivi pede um tempo para Ca-
milo. Fabiana mente e diz a Cami-
lo que aconselhou Vivi a não divul-
gar fotos ousadas. Rock cobra de Jô 
a ajuda que a menina lhe prometeu. 
Linda insiste para que Beatriz não 
confronte Otávio. Edilene descobre 
que está grávida de Otávio. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Marcelo confessa a Nadine que inva-
diu o computador de Sergio e tramou 
contra ele, mas não sabe que está 
sendo observado enquanto isso. Ao 
invés de separar a sala em grupos, 
Marcelo pede que todos os alunos 
trabalhem juntos no programa de 
TV. O Clube MaGaBeLo comparti-
lha suas descobertas com Marcelo. 
Preocupada com Glória, Branca faz 
uma visita a sua galeria. No inter-
valo do colégio, Poliana propõe que 
os alunos joguem o jogo do conten-
te para entretê-los, mas a iniciati-
va não acaba do jeito que a menina 
esperava, e gera uma revolta entre 
os alunos.

MALhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Lúcia afirma a Marco que Zé Carlos 
não era um bandido, e diz que Cléber 
deve saber algo sobre o filho. Camelo 
se desculpa com Guga. Marco pres-
siona Cléber a contar a verdade so-
bre Zé Carlos. Jaqueline agradece o 
carinho de todos e faz uma homena-
gem a Vânia. Tadeu diz a Raíssa que 
é o pai da filha de Rita. Joaquim e Lí-
gia pensam sobre a audiência que 
decidirá o destino de Nina. Beto e Fi-
lipe se desentendem. Cléber garan-
te a Marco que não sabe nada sobre 
Zé Carlos. Tadeu encontra Rita e co-
nhece Serginho. 

celebridades

Guilherme Leicam está pronto pa-
ra viver um novo amor. Tanto na vida 
real quanto na ficção. O ator acaba 
de dar fim ao namoro de cinco anos 
com a atriz Bruna Altieri, a Prince-
sa de Teravilla da novela “Deus sal-
ve o rei”. Leicam passou os últimos 
meses viajando com sua banda de 
música sertaneja e distância fez o 
relacionamento esfriar.

Já na ficção, além de viver uma 
tórrida paixão, o ator terá um gran-
de desafio pela frente. Ele entra em 

cena no próximo sábado, dia 15, em 
“A dona do pedaço” como o mata-
dor de aluguel Júnior Ramirez, que 
será mais conhecido como Mão San-
ta. Entre uma tentativa e outra de 
assassinar Vivi Guedes (Paolla Oli-
veira), seu personagem vai encan-
tar Agno, vivido por Malvino Salva-
dor. O amor será recíproco. Ao longo 
da trama, o empresário vai aban-
donar o lutador Rock (Caio Castro) 
para ficar com ele, com direito a ce-
nas quentes.

Luana Piovani voltou a mo-
vimentar as redes sociais. 
Depois de surgir com no-
vas tatuagens nos lábios 

e escrever “gratidão” nos dedos, a 
atriz se tornou assunto ao aparecer 
aos beijos com Pedro Scooby em te-
aser para divulgar seu novo progra-
ma no canal E!, o “Luana é de Lua”. 
A gravação do ex-casal foi feita an-
tes mesmo deles anunciarem a se-
paração e o surfista assumir namoro 
com a cantora Anitta, mas mesmo 
assim a produção e a famosa man-
tiveram os episódios. Previsto pa-
ra estrear no dia 25 de junho, a atra-
ção aborda assuntos quentes como 
fantasias sexuais, moda, relaciona-
mento e outros que ainda são con-
siderados tabu.

VÍDEO DE LUANA 
PIOVANI E SCOOBY AOS 

BEIJOS DIVIDE WEB
Compartilhado pelo perfil do Ins-

tagram da emissora, o teaser do pro-
grama repercutiu e os internautas 
dividiram as opiniões nos comentá-
rios. “Espero que esse rapaz e essa 

mulher, que pelo visto mantém um 
relacionamento aberto, não este-
jam usando a cantora para fazer o 
marketing para este acontecimen-
to. Agora todo mundo que nem lem-
brava dessa mulher tá louco pra as-
sistir porque deve ter muitas cenas 
com o ex. Bem cara de jogada de ma-
rketing”, criticou um. “O programa 
foi gravado antes deles terminarem 
gente. Menas!”, amenizou outra. “In-
teressante. Bem agora nessa polê-
mica toda entre ela e o Pedro”, ava-
liou outra. “Polêmica? Nada, só um 
pouquinho. Adoro!”, disparou mais 
uma. “É não ter vergonha na cara. 
Mesmo que tenha gravado antes 
do término, por que exibir um pro-
grama que contém o ex-marido?”, 
questionou uma seguidora. “Man-
cada usar a imagem do ex”, “Falta 
de senso”, “Vem polêmica aí”, “Ado-
ro a baixaria”, também foram mais 
algumas mensagens deixadas pe-
los usuários da rede social.

Durante apresentação de seu pro-
grama em Portugal, o reality show 
“Like Me”, Piovani comentou um 

pouco a nova fase que vem pas-
sando em sua vida particular e ain-
da explicou o motivo da tatuagem 
com “gratidão” nos dedos das mãos. 
“Gratidão é a palavra que mais me 
representa atualmente. Acabei de 
me separar de um casamento de oito 
anos, tenho três miúdos, e achei que 
essa separação fosse infinitamente 
mais simples do que está sendo (...) 
Toda essa dificuldade que estou pas-
sando agora eu vejo como é peque-
na. Como é pequena essa situação 
deselegante que eu estou vivendo. 
Eu estou tão feliz. (...) Hoje em dia eu 
tenho uma quantidade de dinheiro 
guardado que paga a minha conta 
mensal, então, definitivamente, eu 
só faço mesmo o que quero”, disse. As gravações aconteceram quando eles ainda eram casados

Vídeo antigo de Luana 
Piovani e Scooby aos beijos é 
usado para divulgar programa

Guilherme Leicam volta 
ao ar para fazer papel 
com Malvino Salvador 

Ele entra em cena neste sábado, dia 15
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social
Dirceu Miralha 

comemorou 
idade nova ao 

lado da esposa 
Alessandra Viel.

Gabriel Luis recebe muitas 
homenagens pelo seu 
aniversário. Parabéns!

Parabéns e muitos anos de vida para ela, Lucilene Facco.

Raul Araújo é muito 
homenageado pelos 

seus familiares.

Tatiane Viscardi
celebra a passagem de 
mais um ano de vida. 

Thayla Azevedo festeja
o niver ao lado de 

pessoas especiais.


