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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 17/07/19
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31%
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Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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celebridades social

Record deixa 
volta de Sabrina 
Sato para o
ano que vem

Ingrid Guimarães 
lembra início 
difícil na TV: 
“nunca fui 
padrão de beleza” Considerando uma série de situações, a 

direção da Record entendeu mais conve-
niente deixar para 2020 o lançamento de 
um novo programa comandado por Sabri-
na Sato. O calendário apertado para este 
segundo semestre, com uma série de es-
treias já previstas, entre elas “A Fazenda” 
em setembro, foi um dos fatores que mais 
pesou nesta decisão. 

Atriz com milhões de seguidores em su-
as redes sociais e uma das maiores estre-
las da TV da atualidade. Assim é Silvana 
Nolasco (Ingrid Guimarães) que vai levar 
humor e dar lições de autoestima em Bom 
Sucesso, próxima novela das 19h que es-
treia dia 29. Cheia de si, ela se acha a me-
lhor atriz do Brasil.

Página A8

Os me-
lhores cli-
ques com 
os desta-
ques em 
eventos e 
comemo-
rações de 
Fernan-
dópolis e 
região es-
tão na co-
luna So-
cial. do jornal “O Extra.net”. Na 
foto, destaque para Cíntia Carva-
lho. Confira também o resumo da 
sua novela favorita. Páginas A7 e A8

à  OPERAÇÃO ASSEPSIA 

Na manhã de ontem, 17, 
a direção da Santa Casa 
de Fernandópolis realizou 
uma coletiva de impren-

sa na intenção de prestar esclareci-
mentos sobre a operação Assepsia, 
realizada por agentes da Delegacia 
Seccional de Polícia com apoio de po-
liciais civis do GOE (Grupo de Ope-
rações Especiais). Durante a coletiva 
o provedor da Santa Casa, Fernan-

do Cordeiro Zanqui, salientou que o 
hospital é o principal interessado nas 
investigações conduzidas pela Polí-
cia Civil, sobre as contas da entidade. 
Ainda de acordo com Fernando Zan-
qui, os policiais afirmaram que o in-
quérito visa apurar o aumento do en-
dividamento do hospital nos últimos 
anos e, para isso, solicitaram docu-
mentos e contratos celebrados des-
de 2007. Página A3

“Auxiliando prontamente as autoridades 
policiais”, diz provedor da Santa Casa

Durante coletiva de imprensa a administração do hospital salientou estar preocupada
com a transparência e a elucidação de todos os fatos envolvendo ex-provedores 

Município registra 
11 casos positivos 
de sarampo em 2019

Fernandópolis registrou 11 casos 
de sarampo neste ano, segundo um 
levantamento divulgado pela Secre-
taria Estadual de Saúde nesta terça-
-feira, 16. A doença vem preocupan-
do a região e a Secretaria de Saúde 
de São José do Rio Preto emitiu um 
alerta de risco de circulação de sa-

rampo. São José do Rio Preto tem 
cinco casos da doença que estão 
sendo investigados, não foram con-
firmados ainda aguardando resulta-
dos laboratorais do Instituto Adolfo 
Lutz e Fiocruz. O último caso confir-
mado da doença no município foi em 
1999. Página A3

Coletiva aconteceu na 
manhã desta quarta-

feira na Santa Casa de 
Fernandópolis 

à  SEM APOIO FINANCEIRO 

Fernandopolense intensifica treinos 
visando quebra de recorde nacional

Considerado o precursor do Levantamento de Peso, em Fernandópolis,
Juninho, da Movimento, disputará o Brasileiro no mês que vem

E a rotina do atleta fernandopolense 
Aparecido Júnior já mudou. Os treinos 
mais pesados já começaram visando a 

disputa do Campeonato Brasileiro de 
Levantamento de Peso. Juninho, da 
Movimento, como é conhecido treina 

praticamente os 365 dias, no entanto, 
em véspera de competições os treinos 
mudam. Página A6

Equipe 
Diego Maggi 
é destaque 
no Circuito 
Interior de 
Jiu Jitsu

O fernandopolense Diego Maggi foi 
campeão do Circuito Interior de Jiu 
Jitsu realizado no último domingo, 
14,  em São José do Rio Preto. Além 
dele, outros atletas que representa-
ram Fernandópolis também obtive-
ram destaque no campeonato em 
questão. Página A6
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à  ECONOMIA

editorial

Fatores 
A complexidade de fato-

res que influenciam o 
comportamento huma-
no e a diversidade de 

interesses que permeiam a vida do 
homem dificultam o entendimento 
para encontrar a luz que poderá ilu-
minar o seu caminho.

Nesse contexto, destaca-se a in-
fluência de certas religiões que fa-
zem com que seus seguidores acre-
ditem ser “diferentes” do resto das 
pessoas, o que serve também para 
dividi-los entre si.

A isso ainda se acresce a influência 
do ego que procura sempre nos do-
minar, confundindo nossos atos para 
que prevaleça o egoísmo e o apego. 
De onde vem a força do ego que tan-
to mal faz às nossas vidas? Do único 
pecado que existe: a ignorância. De-
la descendem todos os outros ma-
les que infernizam nossa existência.

A ignorância sempre vem disfar-
çada. Dificilmente alguém admiti-
rá que desconhece um assunto para 
dar uma resposta coerente, precisa, 
àquilo que é perguntado. Essa atitu-
de não é específica deste tempo, em-
bora alguns dos seus aspectos o se-
jam: a pressão sobre a necessidade 
de acumular informação, associada 
à pressão para apresentar uma res-
posta imediata – nesta era da veloci-
dade do mundo digital –, faz com que 
todos queiram emitir uma opinião rá-

pida e certeira a 
um clique do te-
clado.

Infelizmente, 
constatamos que 
a internet acaba 
dando voz à mediocridade; ela pro-
tege sob o manto do anonimato uma 
horda de mentecaptos que querem 
desfilar sua “sapiência” sobre todo e 
qualquer assunto. É o império da to-
lice generalizada.

E aí a ignorância passa a reinar. 
Sócrates sempre dizia que a igno-
rância era o único mal. Pois dela de-
correm todos os outros males. Al-
guém que ignorar a consciência do 
que é certo ou errado, naturalmente 
estará propenso a cometer um erro. 
Para Sócrates, o conhecimento era 
algo fundamental; e a partir dessa 
ideia, o filósofo perseguia o autoco-
nhecimento, que por si só liberta o 
homem de todas as dependências.

O compromisso firme, e ao mesmo 
tempo paciente, de remover as cren-
ças nocivas de nossas almas confere-
-nos, pouco a pouco, a habilidade de 
ver com mais clareza, através de nos-
sos frágeis temores, nossa desorien-
tação nas questões amorosas e nos-
sa falta de autocontrole. Paramos de 
nos esforçar para impressionar os ou-
tros. Um belo dia percebe-se com sa-
tisfação que não estamos mais repre-
sentando para plateia alguma.
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imagem do dia
Uma mulher 
indiana lava 
roupas ao lado 
do homem 
limpando uma 
panela ao longo 
de uma estrada 
inundada após 
fortes chuvas de 
monções na vila 
Kaljhar, no distrito 
de Barpeta, na 
Índia. O número 
de mortos no 
país subiu para 
pelo menos 120 
e comunidades 
inteiras ficaram 
ilhadas por 
inundações que 
danificaram ou 
submergiram 
estradas.

O Produto In-
terno Bru-
to (PIB), 
que é a so-

ma de todos os bens 
e serviços produzi-
dos no país, recuou 
0,8% no trimestre en-
cerrado em maio deste ano, na com-
paração com o trimestre encerrado 
em fevereiro. O dado é do Monitor 
do PIB, divulgado pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV).

Segundo a FGV, no entanto, o PIB 
brasileiro cresceu 0,5% quando com-
parado ao trimestre encerrado em 
maio de 2018. Considerando-se ape-
nas o mês de maio deste ano, houve 
altas de 0,5% em relação ao mês an-
terior e de 4,3% na comparação com 
maio do ano passado. No acumula-
do de 12 meses, o PIB cresceu 1,2%.

Na comparação do trimestre fina-
lizado em fevereiro com o trimestre 
encerrado em maio, os três grandes 
setores produtivos tiveram queda: 
serviços (-0,4%), indústria (-1,4%) e 
agropecuária (-1,2%).

Dentro dos serviços, a maior que-
da foi observada nos transportes 

PIB recua 0,8% no trimestre 
encerrado em maio
Dentro dos serviços, a maior queda foi observada nos transportes

(-2%). Os serviços de informação fo-
ram os únicos a apresentar cresci-
mento (0,2%). Já na indústria, hou-
ve queda entre todos os subsetores, 
com destaque para a indústria ex-
trativa mineral (-4,8%).

Sob a ótica da demanda, a queda 
do trimestre findo em maio na com-
paração com o trimestre encerrado 
em fevereiro foi puxada pelas expor-
tações, que recuaram 5,2% no perío-
do. O consumo de governo também 

caiu (-0,4%). Já as importações su-
biram 2,4%.

Por outro lado, tanto o consumo 
das famílias quanto a formação bru-
ta de capital fixo (investimentos) 
cresceram 0,2%.

O cálculo oficial do PIB é feito pe-
lo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e divulgado a ca-
da trimestre fechado (janeiro a mar-
ço, abril a junho, julho a setembro e 
outubro a dezembro).

O cálculo oficial do PIB é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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à  OPERAÇÃO ASSEPSIA 

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.

Na manhã de on-
tem, 17, a direção 
da Santa Casa de 
Fernandópolis re-

alizou uma coletiva de im-
prensa na intenção de pres-
tar esclarecimentos sobre a 
operação Assepsia, realiza-
da por agentes da Delega-
cia Seccional de Polícia com 
apoio de policiais civis do 
GOE (Grupo de Operações 
Especiais).

Durante a coletiva o prove-
dor da Santa Casa, Fernando 
Cordeiro Zanqui, salientou 
que o hospital é o principal in-
teressado nas investigações 
conduzidas pela Polícia Civil, 
sobre as contas da entidade. 

Ainda de acordo com Fer-
nando Zanqui, os policiais 
afirmaram que o inquérito vi-
sa apurar o aumento do en-
dividamento do hospital nos 
últimos anos e, para isso, so-
licitaram documentos e con-
tratos celebrados desde 2007. 

“Somos os maiores interes-
sados na apuração dos fatos. 
Estamos contribuindo e auxi-
liando prontamente as autori-
dades policiais. Todos sabem 
das dificuldades da Santa Ca-
sa. Várias ações com o intuito 
de mudar esse cenário estão 

sendo realizadas. Encontra-
mos dificuldades, dado o ce-
nário de todo o país. Essa ad-
ministração está preocupada 
com a transparência e eluci-

dação de todos os fatos anti-
gos”, destacou. 

A administração da Santa 
Casa ainda frisou que a ope-
ração não prejudicou e nem 

irá prejudicar os atendimen-
tos no hospital, que seguem 
normalmente. 

OPERAÇÃO
Os policiais estiveram boa 

parte do dia na Santa Casa, 
no IACor (Instituto Avança-
do do Coração) e na Unimed 
Cooperativa. Foi realizado 
um levantamento de docu-
mentos no setor financeiro 
das três instituições. 

Uma denúncia do verea-
dor Murilo Jacob levou a Po-
lícia Civil a abrir um inquéri-
to que culminou na operação 
Assepsia, na qual uma sé-
rie de documentos, compu-
tadores e HDs foram apreen-
didos pelos policiais. 

A investigação, coman-
dada pelo delegado Dr. Air-
ton Canato, teve 13 meses 
e o “próximo passo” é cru-
zar dados e comprovar do-
cumentos já colhidos rela-
cionados à Santa Casa e às 
administrações passadas. 
O objetivo é esclarecer o 
motivo do aumento da dí-
vida. De acordo com a Polí-
cia, até 2013 o hospital de-
via aproximadamente R$ 13 
milhões. Nos últimos quatro 
anos a dívida mais que tri-
plicou chegando em 2018 a 
R$ 40 milhões. A Santa Ca-
sa teve o prédio penhora-
do pela Justiça do Trabalho 
que avalia ações de ex-fun-
cionários. O imóvel foi ava-
liado em R$ 31 milhões e po-
de até ir a leilão. 

MAIS 
ESCLARECIMENTOS

Em nota, o Instituto Avança-
do do Coração informou que foi 
procurado por autoridades po-
liciais que, na busca de escla-
recimentos sobre a sua relação 
com a Santa Casa de Fernan-
dópolis, solicitaram diversos 
documentos, os quais foram 
prontamente entregues, fran-
queando-se amplo acesso às 
suas instalações e tendo, in-
clusive, indicado e apresen-
tado outros que se encontra-
vam em local diverso de seu 
estabelecimento. O Instituto, 
ainda, ressaltou que se coloca 
à disposição da Justiça para 
novos esclarecimentos, bem 
como nova diligência.    

Também em nota, a Unimed 
Cooperativa comunicou seus 
clientes, cooperados, colabora-
dores e fornecedores que não 
está sendo objeto de investi-
gação no inquérito policial que 
apura eventuais irregularida-
des existentes na Santa Casa 
de Misericórdia de Fernandó-
polis. “A Unimed de Fernan-
dópolis está à disposição para 
contribuir com a apuração dos 
fatos e, neste momento, reforça 
o seu compromisso de transpa-
rência em todas suas relações, 
sejam comerciais, institucio-
nais e assistenciais”, diz nota.

Fernandópolis registrou 
11 casos de sarampo neste 
ano, segundo um levanta-
mento divulgado pela Secre-
taria Estadual de Saúde nes-
ta terça-feira, 16. A doença 
vem preocupando a região e 
a Secretaria de Saúde de São 
José do Rio Preto emitiu um 
alerta de risco de circulação 
de sarampo.

São José do Rio Preto tem 
cinco casos da doença que 

estão sendo investigados, 
não foram confirmados ain-
da aguardando resultados la-
boratorais do Instituto Adolfo 
Lutz e Fiocruz. O último ca-
so confirmado da doença no 
município foi em 1999.

Em Rio Preto, a vacina trí-
plice viral está disponível 
nas 27 unidades de saúde. 
“É uma vacina que protege 
contra o sarampo, uma do-
ença que está circulando atu-
almente no Estado, contra a 
rubéola e caxumba. Um caso 

de sarampo tem potencial de 
transmitir para muitas pesso-
as. O ideal é estar todo mun-
do vacinado”, afirma Andreia 
Negri, gerente de Vigilância 
Epidemiológica de Rio Preto.

O Brasil confirmou 426 ca-
sos de sarampo em 2019 e os 
números dispararam no Esta-
do de São Paulo, com 350 mo-
radores infectados.

Diante da circulação do sa-
rampo, a Secretaria de Saúde 
alertou sobre a necessida-
de de a população procu-

rar serviço de saúde caso 
apresente febre e exante-
ma (vermelhidão ou aspec-
to de alergia na pele) para 
que as medidas de contro-
le na suspeita de sarampo 
sejam adotadas.

As coberturas nacionais, 
estaduais e municipais são 
calculadas na faixa etária in-
fantil, com 97,6% de cober-
tura de segunda dose em 
2018 e 95% de cobertura de 
segunda dose em 2019 até o 
momento.

publicações

Uma publicação: Quinta-feira, dia 18 de Julho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.575.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 18 de Julho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.575.

 

EDITAL  DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO
(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º 8666/93 – Atualizada pela Lei 8883/94)

Saibam quantos vierem o presente Edital de Publicação de Extrato de  
Contrato ou dele conhecimento tiverem, que processou-se pela Prefeitura  Municipal de 
Macedônia uma licitação na modalidade de Pregão Presencial, sob o n.º 008/2017 
(Processo nº 029/2017) e que, após a devida adjudicação e homologação, foi firmado o 
contrato cujo extrato é o seguinte:
TERMO ADITIVO Nº 001/2019.
EXTRATO DE CONTRATO: Nº 058/2017.
ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2017. 
PROCESSO Nº 029/2017.
CONTRATANTE: MUNICIPAL DE MACEDÔNIA (Prefeitura Municipal).
CONTRATADA: FIORILLI SOFTWARE LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES NAS ÁREAS DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTOS, ARRECADAÇÃO, SAÚDE E 
SUPORTE TÉCNICO EM CONFORMIDADE COM A DISCRIMINAÇÃO CONTIDA NO 
PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
VALOR: R$ 94.683,96 (noventa e quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e 
seis centavos).
PAGAMENTO: Conforme Edital. 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
AUTORIZAÇÃO: Lucilene Cabreira Garcia Marsola – Prefeita Municipal.
DATA DA ASSINATURA: 12 de Julho de 2019.
 

 

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
(Artigo 61 – Parágrafo único – Lei n.º 8666/93 – Atualizada pela Lei 8883/94)

Saibam quantos virem o presente Edital de Publicação de Extrato de 
Contrato (RESUMO) ou dele conhecimento tiverem, que processou-se pela Prefeitura 
Municipal de MACEDÔNIA uma licitação na modalidade de Inexigibilidade sob o nº 
003/2019 (Processo nº 048/2019) e que, após a devida homologação e adjudicação, foi 
firmado o contrato cujo extrato é o seguinte:
INEXIGIBILIDADE N° 003/2019 - PROCESSO Nº 048/2019.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA (Prefeitura Municipal).
CONTRATADO: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS / EQUIPAMENTOS DE SAÚDE EM 
DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 006900-
87.2018.8.26.0189, DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE FERNANDÓPOLIS-SP.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 33.297,60 (trinta e três mil duzentos e noventa e sete reais e sessenta 
centavos).
FORMA DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias, após a entrega.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
AUTORIZAÇÃO: Lucilene Cabreira Garcia Marsola, Prefeita Municipal.
DATA DA ASSINATURA: 04 de Julho de 2019.
 

 

  

“Auxiliando prontamente as autoridades 
policiais”, diz provedor da Santa Casa Utilize o QR Code 

para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Durante coletiva de imprensa a administração do hospital salientou estar preocupada
com a transparência e a elucidação de todos os fatos envolvendo ex-provedores 

Coletiva aconteceu na manhã desta quarta-feira na Santa Casa de Fernandópolis 

Município registra 11 casos 
positivos de sarampo em 2019

à  SAÚDE

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net (17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.



A4 |  Geral  | QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 2019 

à  EXPECTATIVA

publicações

PROCESSO Nº 059/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2019 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal desta cidade de Meridiano, do Estado do de São 

Paulo, na forma da Lei e no uso de suas atribuições, etc., 
Pelo presente, indo devidamente assinado, faz saber, a todos quantos interessar possa que, examinando a 

presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº 025/2019 – Processo nº 059/2019 e, considerando o 
relatório da Comissão Permanente, assim como todo o processado, verificou que a mesma está em conformi-
dade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela de nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e pela Lei 
nº 9.648 de 27 de maio de 1.998, e o Edital e Instruções expedidos. HOMOLOGO E ADJUDICO as empresas: 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, GENTE SEGURADORA S/A e SEGUROS SURA S/A. Objetivo: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA 
MUNICIPAL DE MERIDIANO/SP. 

Convoquem-se as interessadas para assinarem o termo de contrato no prazo e condições estabelecidas, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 II, desde que precluso 
o prazo de recurso e/ou, proceda-se na forma da lei. Ciência à Contabilidade para providências e ao órgão 
interessado no objeto. Publique-se por afixação no local próprio desta Prefeitura.

Município de Meridiano/SP, 17 de Julho de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 18 de Julho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.575.

 
 

O Ministério da 
Economia deve 
permitir que os 
trabalhadores 

saquem até 35% dos recur-
sos de suas contas ativas 
(dos contratos de traba-
lho atuais) do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). A expectativa 
do governo é que a medida 
injete até R$ 42 bilhões na 
economia.

O plano é uma tentativa 
de reanimar a economia, 
via consumo, ainda este 
ano. A projeção oficial do 
governo é de crescimen-
to do PIB de 0,81%. Com a 
liberação dos recursos do 
FGTS, haverá também mais 
uma rodada de saques do 
PIS/Pasep.

Segundo fontes a par do 
assunto, que participa-
ram na última terça-feira, 
16, de reunião no Ministé-
rio da Economia, uma das 
ideias é autorizar os sa-
ques na seguinte propor-
ção: quem tem até R$ 5 
mil no fundo poderia sacar 
35% do saldo e trabalhado-
res com até R$ 10 mil, 30% 

do saldo Ainda se discu-
tia qual parcela terá direi-
to quem tem entre R$ 10 
mil e R$ 50 mil no FGTS. 
Acima de R$ 50 mil, o tra-
balhador só poderia sacar 
10% do saldo total.

Há quem defenda o anún-
cio da medida para come-
morar os 200 dias do go-
verno Jair Bolsonaro, na 
quinta-feira. Por isso, a equi-
pe econômica pediu agilida-
de à Caixa para viabilizar a 
proposta. Outras fontes da 
área econômica, porém, afir-
mam que o modelo não es-
tá “maduro”, o que poderia 
atrasar o anúncio.

Como a votação da refor-
ma da Previdência no se-
gundo turno na Câmara fi-
cou para o início de agosto 
e a do Senado só deve se en-
cerrar em setembro, as me-
didas devem sair antes da 
conclusão do término da 
Previdência. Integrantes 
da equipe econômica ava-
liam que é preciso anunciar 
um “pacotão de medidas” 
para mostrar que o governo 
estava trabalhando, mas 
priorizando a proposta que 
modifica as regras previden-
ciárias.

O calendá-
rio de libera-
ção seguiria 
a data do ani-
versário, as-
sim como foi 
feito nas con-
tas inativas 
(de contratos já encerrados). 
Os trabalhadores que já fize-
ram aniversário este ano já 
teriam direito ao benefício 
assim que for autorizado.

CONTAS INATIVAS
Em 2017, durante o gover-

no Michel Temer, 25,9 mi-
lhões de trabalhadores fi-
zeram o saque de cerca de 
R$ 44 bilhões de contas ina-
tivas do FGTS. A avaliação 
da equipe de Guedes é que, 
no governo Temer, a medi-
da foi bem sucedida. O atu-
al governo também vê com 
bons olhos a distribuição de 
metade do lucro do fundo no 
ano anterior para os traba-
lhadores com contas no FG-
TS, prevista em lei sanciona-
da por Temer em 2017. No 
ano passado, a distribuição 
de resultados do FGTS de 
2017 elevou a rentabilidade 
das contas do fundo de 3,8% 
ao ano (3%+ TR) para 5,59% 
ao ano.

Governo estuda 
liberar saque de até
35% do saldo de contas
ativas do FGTS

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

O plano é uma tentativa de reanimar a 
economia, via consumo, ainda este ano

A projeção oficial do governo é de crescimento do PIB de 0,81%. Com a liberação
dos recursos do FGTS, haverá também mais uma rodada de saques do PIS/Pasep

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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à  OPERAÇÃO DYNA TAC

publicações

A DIG (Delegacia 
de Investigações 
Gerais), com 
apoio de poli-

ciais civis da sede e sub-se-
de da Delegacia Seccional 
de Fernandópolis, realizou 
nesta quarta-feira, 17, a ope-
ração Dyna Tac.

Segundo apurou a repor-
tagem, o intuito da ope-
ração foi combater o co-
mércio ilegal de aparelhos 
celulares de origem ilícita. 
Na operação foram visto-
riados 18 estabelecimentos 
comerciais, sendo apreen-
didos 24 aparelhos celula-
res de origem a ser escla-
recida. 

Um incêndio atingiu caixas 
eletrônicos de uma agência 
bancária no bairro Boa Vista, 
em São José do Rio Preto, na 
noite desta terça-feira, 16. A 
Polícia Civil investiga o caso 
já que um pé de cabra, uma 
chave de fenda e um pedaço 
de pano foram apreendidos 
na área onde os equipamen-
tos ficavam.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o Corpo de 
Bombeiros foi acionado ao lo-
cal do incêndio e conseguiu 
controlar as chamas. Em se-
guida, a Polícia Civil foi cha-

mada para realizar exames 
periciais.

Ao chegar ao local, os poli-
ciais verificaram que, além de 
muita fumaça, um dos caixas 
eletrônicos estava com a por-
ta aberta e a cobertura esta-
va com marcas de incêndio.

Ainda segundo o registro 
policial, uma chave de fenda, 
um pé de cabra e um peda-
ço de pano foram encontra-
dos, apreendidos e passarão 
por perícia.

Já que nenhum explosivo 
foi localizado, a polícia acre-
dita que as chamas podem 
ter sido iniciadas por um pro-
duto inflamável.

Um policial militar nasci-
do em Santa Rita D`Oeste, 
Fábio Júnior Lisboa, 33 
anos, foi assassinado na 
noite desta terça-feira, 16, 
quando tentou prender 
dois homens que assalta-
vam um bar, no bairro Ca-
pão Redondo, zona Sul de 
São Paulo.

Os dois criminosos entra-
ram no bar, renderam clien-
tes e funcionários e exigi-
ram entrega de celulares, 
joias e dinheiro. Fábio, que 
estava de folga, percebeu o 

assalto quando chegava no 
estabelecimento. Ao tentar 
prender os criminosos, hou-
ve troca de tiros e o policial 
acabou sendo atingido por 
dois tiros nas costas. Os la-
drões fugiram depois do PM 
cair no chão.

Fábio chegou a ser enca-
minhado para o pronto-so-
corro em M’Boi Mirim, mas 
não resistiu a gravidade dos 
ferimentos e morreu.

O caso será investigado 
pelo 47º Distrito Policial, no 
Capão Redondo. Fábio dei-
xa mulher grávida e um filho 
de 16 anos. 

Um polidor de veículos de 
25 anos foi preso nesta ter-
ça-feira, dia 17, no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto, ao tentar 
vender um carro Renault San-
dero, ano 2018, avaliado R$ 52 
mil, que tinha sido furtado no 
dia 12 de julho deste ano de 
uma locadora de veículos, do 
bairro Itaim Bibi, São Paulo.

Os policiais chegaram até 
o rapaz depois de ficar sa-
bendo que tinha uma pessoa 
tentando fazer a negociação 
do carro dentro do Terminal 
Rodoviário, mas não estava 
conseguindo interessados.

Um policial a paisana en-
trou em contato com o rapaz, 
fingindo ser um cliente inte-
ressado no carro. O suspeito 
confirmou que estava com o 
veículo a venda, mas a nego-
ciação não deu certo, porque 
ele queria dinheiro adianta-
do antes de mostrar o carro. 

Depois ele foi seguido por 
uma equipe de patrulhamen-
to da PM, que conseguiu lo-
calizar a casa do polidor de 
veículos, na rua Luiz Antônio 
da Silveira. Ao ser abordado, 

o suspeito confessou que sa-
bia que o carro era furtado, 
por isto, vendia por um va-
lor tão baixo.

Ele ainda mostrou aos poli-
ciais que o veículo estava es-
tacionado na rua São João e 
deixava a chave escondida 
no pé de uma árvore.

O rapaz foi preso em fla-
grante pelo crime de recep-
tação. Durante depoimento 
na Central de Flagrantes, ele 
revelou ter comprado o carro 
de um morador do Eldorado, 
zona Norte de Rio Preto, mas 
a pessoa não foi encontrado.

Conforme permite a lei, o 
delegado de plantão, Marce-
lo Guarnieri Parra concedeu 
o direito ao rapaz de respon-
der ao crime em liberdade, 
desde que pagasse fiança de 
R$ 1 mil, mas como o valor 
não foi pago, ele foi recolhi-
do para carceragem da Dele-
gacia de Investigações Ge-
rais (DIG) de Rio Preto para 
aguardar seu caso ser julga-
do na audiência de custódia.

O carro foi apreendido e está 
no pátio de Tanabi, onde ficará 
a espera de um representante 
da locadora buscá-lo.

PROCESSO Nº 056/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2019 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal desta cidade de Meridiano, do Estado do de São 

Paulo, na forma da Lei e no uso de suas atribuições, etc., 
Pelo presente, indo devidamente assinado, faz saber, a todos quantos interessar possa que, examinando a 

presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº 022/2019 – Processo nº 056/2019 e, considerando o 
relatório da Comissão Permanente, assim como todo o processado, verificou que a mesma está em conformi-
dade com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela de nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e pela Lei 
nº 9.648 de 27 de maio de 1.998, e o Edital e Instruções expedidos. HOMOLOGO E ADJUDICO as empresas: 
PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP, CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA – EPP e GIL-
DETE RODRIGUES D EOLIVEIRA - ME. Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP. 

Convoquem-se as interessadas para assinarem o termo de contrato no prazo e condições estabelecidas, sob 
pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 II, desde que precluso 
o prazo de recurso e/ou, proceda-se na forma da lei. Ciência à Contabilidade para providências e ao órgão 
interessado no objeto. Publique-se por afixação no local próprio desta Prefeitura.

Município de Meridiano/SP, 17 de Julho de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 18 de Julho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.575.

 
 

 
 EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº 056/2019
PREGÃO PRESENCIAL N. 022/2019

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS 
DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP.

Contrato Nº: 180/2019 
Contratada: PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI – EPP
Valor Total: R$ 89.345,76 (oitenta e nove mil trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

Contrato Nº: 181/2019 
Contratada: CIRÚRGICA RIOPRETANA LTDA – EPP
Valor Total: R$ 331.841,29 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos).

Contrato Nº: 182/2019 
Contratada: GILDETE RODRIGUES D EOLIVEIRA - ME
Valor Total: R$ 115.322,20 (cento e quinze mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos).

Município de Meridiano/SP, 17 de Julho de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 18 de Julho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.575.

à  VALE R$ 52 MIL

Rapaz é preso
por vender carro
furtado por
R$ 1,5 mil
O Renault Sandero, ano 2018, tinha sido furtado 
no dia 12 de julho de uma locadora de veículos

Carro furtado na capital foi vendido por R$ 1,5 mil em Rio Preto

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Polícia Civil apreende 
24 aparelhos celulares de 
origem a ser esclarecida
Policiais vistoriaram 18 estabelecimentos comerciais de Fernandópolis 

Aparelhos apreendidos durante a operação 

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  NÃO HOUVE REGISTRO DE FERIDOS à  VIOLÊNCIA 

Incêndio em 
caixas eletrônicos 
é investigado

Policial militar 
da região é 
assassinado 
em São PauloDe acordo com o boletim de ocorrência, 

pé de cabra, chave de fenda e 
pedaço de pano foram apreendidos na 
área onde os equipamentos ficavam

Fábio Júnior Lisboa tentou prender
dois criminosos que assaltavam 
um bar no Capão Redondo

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net  Da REDAÇÃO
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à  SEM APOIO FINANCEIRO 

O fernandopolense Diego Maggi foi 
campeão do Circuito Interior de Jiu 
Jitsu realizado no último domingo, 14,  
em São José do Rio Preto. Além dele, 
outros atletas que representaram Fer-
nandópolis também obtiveram des-
taque no campeonato em questão.

Segundo Diego Maggi, o Circui-
to é uma competição que serve co-
mo preparação para o Sul-America-

no que acontece em São Paulo entre 
novembro e dezembro. O próximo 
desafio da equipe é em Catanduva, 
no dia 18 de agosto, na Copa Max 
Muscle de Jiu Jitsu.

Confira a classificação da equipe 
Diego Maggi: 
l Diego Maggi -  campeão sem ki-

mono;
l Lucas Rilko - 2° lugar com kimo-

no - faixa preta;
l André Barboza - 2° lugar com kimo-

no - faixa marrom, 3º lugar sem ki-
mono e campeão na faixa branca;

l Diego Viscardi - 3º  lugar com ki-
mono - faixa branca e 3º lugar 
sem kimono; 

l Luciano Casale - 3 lugar sem ki-
mono - faixa marrom 

l Luís Rodolfo - 2º lugar com kimo-
no - faixa branca e 3º lugar sem 
kimono

l Gabriel Maggi - 2º lugar no infan-
til - faixa branca.

E a rotina do atleta fernan-
dopolense Aparecido Jú-
nior já mudou. Os treinos 
mais pesados já começa-

ram visando a disputa do Campeo-
nato Brasileiro de Levantamento de 
Peso, que será realizado nos dias 17 
e 18 de agosto, em Santos.

Juninho, da Movimento, como é 
conhecido treina praticamente os 
365 dias, no entanto, em véspera 
de competições os treinos mudam. 
E a rotina de atleta parece nem fa-
zer diferença para o fernandopo-
lense que está sempre motivado 
como um novato. Precursor do es-
porte em Fernandópolis, Apareci-
do Júnior é exemplo para os mais 
jovens, visto que os anos se passa-
ram e, ao invés de decair, ele me-
lhorou ainda mais.

Hoje é o recordista brasileiro de 
sua categoria (Master 1 de 43 a 53 
anos/até 100kg) no Levantamen-
to Terra com 225 kg levantados. O 
feito veio no ano passado também 

em Santos e, este ano, ele vai tentar 
mais uma vez a quebra de recorde, 
porém com a responsabilidade ain-
da maior, já que o recorde já é seu e 
precisa melhorá-lo para distanciar-
-se ainda mais dos concorrentes. A 
intenção é levantar 230kg e chegar 

até 240kg, por isso os treinos pesa-
dos já se iniciaram.

E a força dos treinos extras é ne-
cessária não somente para levantar 
o peso, mas também para se man-
ter em nível de competição em um 
esporte não tão valorizado no pa-

ís do futebol. Sem apoio financei-
ro, ele custeia passagens, hospeda-
gem, alimentação e suplementação 
em todas as competições nas quais 
representa Fernandópolis, o estado 
de São Paulo, e anualmente o Bra-
sil, já que foi campeão mundial no 
ano passado. Além disso, ele ainda 
custeia parte das despesas de ou-
tros atletas que não têm condições 
de participar das disputas.

Aparecido Júnior soma em seu 

currículo dois títulos mundiais em 
Las Vegas, três mundiais etapa Bra-
sil Internacional, dois Arnold Clas-
sic Internancional, três campeona-
tos paulistas e uma infinidade de 
títulos regionais, tanto individual 
quanto por equipe.

E com ou sem apoio, mas uma vez 
Juninho levará o nome de Fernan-
dópolis para os quatro cantos do 
país, com um único combustível: o 
amor pelo Powerlifting.

Fernandopolense intensifica
treinos visando quebra
de recorde nacional
Considerado o precursor do Levantamento de Peso, em Fernandópolis,
Juninho, da Movimento, disputará o Brasileiro no mês que vem

Precursor do Levantamento de Peso,
em Fernandópolis, Juninho disputará o Brasileiro 

 JORGE PONTES

contato@oextra.net

à  COMPETIÇÃO

Equipe Diego Maggi
é destaque no Circuito 
Interior de Jiu Jitsu
Competição foi realizada no último domingo, 14

Próximo desafio da equipe é em Catanduva, no dia 18 de agosto

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net



Jogo dos 7 Erros

humor

Acesse nosso site: 
www.oextra.net

Sudoku
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Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quinta-feira, 18h00

Fauze revela a Dalila que a viu na ce-
na do crime. Laila e Camila levam 
Lurdes até a Polícia. Zuleika sofre ao 
ver a dedicatória que Péricles escre-
veu no verso da foto dada para Al-
meidinha. Elias pede que Missade 
tente falar com Salma. Dalila mani-
pula Fauze. Omar beija Eva. Ester e 
Latifa fingem passar mal para que 
Abner faça os serviços domésticos. 
Missade vai ao Instituto com Radu-
an, Artur e Aline, e consegue se co-
municar com Salma.

VERÃO 90 
Quinta-feira, 19h15

Jerônimo conta a Vanessa que deu 
dinheiro para dona Odélia desapa-
recer. Vanessa explica a Jerônimo 
que a sentença de João foi anula-
da. João mostra para Janaína a fo-
to de Jerônimo com Galdino como 
prova de que os dois se conheciam. 
Jerônimo e Vanessa se abrigam 
no esconderijo de Galdino. Lidia-
ne prepara um vídeo-surpresa em 
homenagem a Manu e João. Lidia-
ne tenta aproximar Jofre e Merce-
des. Giovana comunica a João que 
ele foi inocentado. Manu e João se 
abraçam emocionados e comemo-
ram a decisão da justiça.

TOPÍSSIMA
Quinta-feira, 20h50

Lara conta para Sophia que ela tem uma 
meia irmã que se chama Andrea. A me-
gera diz que a criança foi fruto de uma 
traição e que Andrea deve ter uns quin-
ze anos. Lara revela que na época fingiu 
depressão e foi morar na Europa. Sophia 
lembra do ocorrido e fica cada vez mais 
surpresa. Lara conta que assim que vol-
tou para o Brasil deu a menina para uma 
família. Pedro revela a Taylor que Paulo 
Roberto também já tinha recebido uma 
caixa com as ameaças. Taylor diz acre-
ditar que Dagoberto pode estar ajudan-
do Edison. Pedro avisa que vai tentar 
sondar o irmão. Angélica conversa com 
alguns funcionários da universidade e 
conta que Lara está pagando para faze-
rem o trabalho social em seu lugar.

A DONA DO PEDAÇO
Quinta-feira, 21h00

Maria da Paz afirma a Márcio que 
comprará a mansão para a filha. Chi-
clete conta a Evelina que deixará de 
ser matador de aluguel após tirar a 
vida de Kim. Agno apresenta a no-
va sócia da construtora e Otávio se 
irrita ao ver Fabiana. Agno conven-
ce Otávio sobre a suposta herança 
de Fabiana. Maria da Paz se nega a 
comprar a casa escolhida por Josia-
ne. Agno anuncia que quer se sepa-
rar de Lyris e pede que Cássia de-
cida com qual dos dois quer morar. 
Maria da Paz flagra Régis no quar-
to de Josiane.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Marquinhos e Rafael se revoltam con-
tra o vídeo de Jaqueline. Lígia diz a 
Joaquim que Nina receberá alta do 
hospital. Karina pensa em declarar 
Milena como incapaz, na intenção de 
proteger a filha. Um carro segue Ja-
queline. Filipe afirma que não desis-
tirá de Rita e a beija. Anjinha comen-
ta com Cléber sua preocupação com 
as consequências das atitudes de Ja-
queline. Rita garante a Filipe que só 
pode ser sua amiga. Filipe declara a 
Beto sua paixão por Rita.

MALhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Marquinhos e Rafael se revoltam 
contra o vídeo de Jaqueline. Lígia 
diz a Joaquim que Nina receberá al-
ta do hospital. Karina pensa em de-
clarar Milena como incapaz, na in-
tenção de proteger a filha. Um carro 
segue Jaqueline. Filipe afirma que 
não desistirá de Rita e a beija. An-
jinha comenta com Cléber sua preo-
cupação com as consequências das 
atitudes de Jaqueline. Rita garan-
te a Filipe que só pode ser sua ami-
ga. Filipe declara a Beto sua pai-
xão por Rita.
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social

Aparecida de 
Sousa Moraes 
aniversaria hoje. 
Felicidades!

Recentemente, a bela Caroline 
Ramos Pereira completou mais

um ano de vida. Parabéns! 

Cíntia Carvalho 
recebe homenagens de 
amigos e familiares pelo 

seu aniversário. 

Danilo 
Guimarães 
é muito 
felicitado 
pelos 
amigos.

Marina Moura festeja mais um ano de vida
ao lado do amado Guilherme Morandin. 

Atriz com milhões de 
seguidores em su-
as redes sociais e 
uma das maiores 

estrelas da TV da atualida-
de. Assim é Silvana Nolasco 
(Ingrid Guimarães) que vai 
levar humor e dar lições de 
autoestima em Bom Suces-
so, próxima novela das 19h 
que estreia dia 29. Cheia de 
si, ela se acha a melhor atriz 
do Brasil.

 Diferente da personagem, 
Ingrid lembrou em entrevista 
durante a festa de lançamen-
to da trama, no Rio, que sua 
trajetória na televisão come-
çou com papéis pequenos.

“Nunca tive padrão de be-
leza, sou muito mais bonita 
hoje do que eu era. É só olhar 
trabalhos antigos. Hoje a TV 
se abriu a todos os padrões 
e muito para as comedian-
tes. Quando que uma come-
diante, quando eu comecei, 
ia fazer o papel de uma musa 
gostosa? Nunca! É só olhar 
o Vale a Pena Ver de Novo, 
onde estou servindo cafe-
zinho”, disse ela citando a 
personagem Teresa, uma 
empregada doméstica em 
Por Amor, atualmente em 
reprise na Globo. 

A atriz e humorista de 47 
anos, hoje dona de recordes 

Considerando uma série de 
situações, a direção da Record 
entendeu mais conveniente 
deixar para 2020 o lançamen-
to de um novo programa co-
mandado por Sabrina Sato. 

O calendário apertado para 
este segundo semestre, com 
uma série de estreias já pre-
vistas, entre elas “A Fazenda” 
em setembro, foi um dos fa-
tores que mais pesou nesta 
decisão. E, por outro, é que 
nenhum dos formatos pesqui-
sados ou oferecidos foi con-
siderado o mais adequado. 

A ideia é que, a exemplo de 
Xuxa e Gugu, Sabrina tam-
bém volte com um conteúdo 
de temporada e assim como 
existiu com eles dois, se encon-
tre aquele que melhor se ajus-
te às características da artista.

Até lá, para movimentar sua 
imagem, passa a existir a pos-
sibilidade de ela aparecer co-

Ingrid Guimarães lembra início difícil 
na TV: “nunca fui padrão de beleza”

mo convidada especial dos 
programas da casa. Sabrina 
e Record têm mais dois anos 
e meio de contrato pela frente.

celebridades

eu pensei: ‘Não me encai-
xo, não vou fazer TV nunca’. 
Achava que não tinha lugar 
para mim. Era uma época que 
modelos estavam entrando 
nas novelas. Comediantes 
faziam as empregadas, a se-
cretária. Não que empregada 
não seja bom papel, mas na 
época não tinha bons papeis.”

Ingrid se consagrou como 
comediante primeiro no tea-
tro e depois conquistou es-
paço na TV e cinema fazendo 
humor. Para ela, atualmente 
as mulheres estão em outros 
espaços.

“As comediantes hoje têm 
grandes papéis na novela. São 

protagonistas, fazem mulhe-
res bonitas. Nem todo mun-
do é tão bonito ou tão feio, to-
do mundo tem seu charme. 
Mais importante que corpo 
e dieta é atitude. Tem muita 
mulher bonita com autoesti-
ma baixa.” 

Nascida em Goiânia (GO), 
ela veio para o Rio quando 
era adolescente e diz que so-
freu bullying na escola por 
ser de fora.

“Vim de Goiânia falando 
porta, porteira [de um jeito] 
diferente. Tem um sotaque 
característico. Rolava um 
bullying na escola, [diziam:]’a 
Ingrid é roceira’.”

O calendário 
apertado 

foi um dos 
fatores 

que mais 
pesou nesta 

decisão. 

Record deixa volta
de Sabrina Sato 
para o ano que vem

de bilhete-
ria nos ci-
nemas com 
suas comé-
dias, contou 
sobre sua 
percepção 
quando co-
meçou na 
televisão, 
na década 
de 1990. 

“Quando 
vim pra cá 

Ingrid 
estará na 
próxima 

novela das 
19h que 
estreia
dia 29


