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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite 
o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

NoiteTardeManhã
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celebridades

Bruna Marquezine matou a curiosida-
de de um seguidor no Instagram, nes-
te domingo, 11. O fã quis saber se a 
atriz teve bolo em sua festa de aniver-
sário de 24 anos, promovida em uma 
boate de São Paulo neste sábado. “Eis 
a questão pertinente na minha vida”, 
escreveu o usuário da rede social. “Te-
ve bolo. Mas não cantamos Parabéns 
hahaha Eu não parei de dançar um se-
gundo”. Página A8

Alessandra Negrini, perto de com-
pletar 49 anos no fim deste mês, vi-
ve uma nova fase. E não é só pelo fato 
de estar recém-solteira, como revela 
a atriz. Ela reconhece que está me-
nos tensa e controladora, resultado 
da análise que já faz há anos. “Acho 
que eu era mais tensa. Hoje, deixo a 
vida me levar um pouco mais. Isso é 
bom…As coisas são difíceis mesmo e 
não dá para ter o controle de tudo...”. 
Página A8

Marquezine 
explica falta 
de ‘Parabéns’ 
em festa: “Não
parei de dançar’

Alessandra 
Negrini revela 
estar recém-
solteira e diz 
viver nova fase

social

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações de 
Fernandópolis e região estão na co-
luna Social de O Extra.net. Na foto, 
destaque para o aniversariante Fabio 
Junior. Confira também o resumo da 
sua novela favorita. Páginas A7 e A8

à  NOVOS DESAFIOS!

Fefecê conhece adversários
da terceira fase do Paulista 
Estadual se afunila e, agora, 16 equipes brigam pelo acesso à Serie A3

à  FROTA 

Suspenso procedimento 
licitatório para compra de
veículos e maquinários 
Pregão aconteceria na manhã desta segunda-feira, porém, foi suspenso pela Administração Municipal 

A Prefeitura de Fernandópolis cancelou 
o procedimento licitatório, na modali-
dade pregão presencial, do tipo menor 
preço por item, que aconteceria nesta 

segunda-feira, dia 12, às 9h, no Paço Municipal. 
De acordo com a Secretaria de Comunicação, o 
pregão desta segunda-feira foi suspenso porque 
houve muitos pedidos de informações por parte 

de possíveis empresas fornecedoras. A Prefeitura 
avalia cada pedido de informação para responder 
a todos e em sequência marcar nova data para o 
pregão. Página A3

Foto: Divulgação FFC

Em um jogo fraco tecnicamente Fer-
nandópolis Futebol Clube (Fefecê) e Vo-
cem empataram sem gols, na manhã 
de domingo, 11, no estádio Cláudio Ro-
dante, em Fernandópolis, pela última 
rodada da segunda fase do Campeo-
nato Paulista da Segunda Divisão Sub-
23. O empate garantiu a liderança do 
grupo 7 para a equipe fernandopolen-
se e também a segunda melhor cam-
panha no geral da competição, soman-
do as duas fases. Página A6

Mulher é investigada por atear 
fogo na casa com os filhos dentro
O fogo destruiu a sala, dois quartos, um banheiro, além de dois carros e uma moto

Uma dona de casa, de 44 anos, está sendo in-
vestigada pela Polícia Civil por, supostamente, ter 
colocado fogo na casa em que mora, com os filhos 

dentro. O caso aconteceu na madrugada da últi-
ma segunda-feira, 12. Segundo o boletim de ocor-
rência, a mulher apresentava sinais de depressão. 

Os filhos, de 14 e 21 anos, acordaram com o calor 
das chamas, que, foram controladas pelo Corpo de 
Bombeiros. Página A4

à  ECONOMIAà  EDUCAÇÃO à  BASQUETE

Começa prazo 
para entrega da 
declaração de 
propriedade 
rural

Inscrições 
abertas para 
o Vestibular 
2020 da 
Fuvest

APAB vence 
mais uma 
e continua 
invicta na 
Liga Regional

Começou na segunda-feira, 12, o 
prazo para os proprietários rurais de 
todo o país enviarem a Declaração do 
Imposto sobre a Propriedade Territo-
rial Rural (DITR) de 2019. O prazo de 
entrega vai até às 23h59min59s de 30 
de setembro. Página A2

A Fundação Universitária para o 
Vestibular (Fuvest) abriu nesta segun-
da-feira, 12, as inscrições para o ves-
tibular 2020, principal acesso à USP. 
Os candidatos têm até às 12 horas do 
dia 20 de setembro para se inscrever 
no site da Fuvest. Página A4

A equipe da APAB, da cidade de 
Fernandópolis, venceu neste final de 
semana a equipe de São Carlos, pelo 
placar de 82 a 36, jogando na casa do 
adversário, em jogo válido pela Liga 
Regional de Basquetebol de Ribeirão 
Preto. Página A6

à  EVENTOS

Equipe do 
SAMU participa 
da Expo 
Emergência e 
Expo Proteção

A equipe do SAMU de Fernandópo-
lis participou na sexta-feira, 09, da Expo 
Emergência 2019, maior evento do setor, 
reunindo milhares de profissionais e em-
presas de todo Brasil. Eles também esti-
veram na Expo Proteção, que aconteceu 
paralelo ao evento. Página A3
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imagem do dia
Manifestantes 
protestam 
no aeroporto 
internacional 
de Hong 
Kong 
contra uma 
mudança 
na lei de 
extradição 
local. O 
check-in 
de voos 
restantes 
foram 
suspensos 
por conta do 
protesto pró-
democracia.

O tempo é uma 
das coisas mais 
preciosas que 
existem, prin-

cipalmente hoje, em que 
precisamos correr sem pa-
rar, numa busca frenética 
por dinheiro e pela manu-
tenção dos bens que con-
quistamos com muito es-
forço. 

Por isso, perder tem-
po é por demais penoso, 
haja vista a necessidade 
de sorvermos com máxi-
ma intensidade os mo-
mentos em que fazemos o 
que dá prazer, junto com 
quem nos merece. É pre-
ciso abandonar o que não 
se pode mudar.

Abandone a falsa ilusão 
de o outro vá mudar, de 
que um dia ele vai acordar 
e, sem mais nem menos, 
mudará seu comporta-
mento, nem que seja da-
qui a anos e anos. Quem 
realmente quer mudar não 
precisa de ninguém lhe im-
plorando, dia após dia, que 
mude. Poucos conseguem 
mudar comportamentos 
que prejudicam quem es-
tá ao lado, pois, para isso, 
é preciso enxergar o ou-
tro. Pessoas que machu-
cam não enxergam nin-
guém além do eu.

Abandone o amor por al-
guém, quando esse senti-
mento só existir dentro de 
você. Ninguém consegue 
sustentar um relaciona-
mento sozinho, simples-
mente porque afeto não 
vinga de forma unilate-
ral, sem reciprocidade e 

cumpli-
cidade. 
Mendi-
gar sen-
timentos 
é humi-
lhante demais, pois só traz 
dor e vazio. O eco amoroso 
vem com verdades, nada 
menos do que isso. Ecos 
vazios não significam nada 
e você merece muito mais 
do que nada.

Abandone as amizades 
que não possuem nenhum 
resquício de lealdade na 
forma como se desenvol-
vem. Assim como nos re-
lacionamentos amorosos, 
se não houver duas partes 
completas e mutuamen-
te ligadas, o peso recairá 
todo de um lado só. E, se 
for você quem carrega es-
se peso extra, certamen-
te não compensa perma-
necer mais ali. Não force 
amizade, nem se humilhe 
por quem nunca se lembra 
de que você existe. Antes 
de qualquer coisa, seja seu 
próprio melhor amigo.

Como se vê, abandonar 
pessoas que não amam 
de volta, lugares que su-
focam, situações que ma-
chucam e lembranças do-
ídas será uma estratégia 
de sobrevivência eficaz e 
extremamente necessá-
ria, caso queiramos se-
guir em paz. É assim que 
a gente não perde a espe-
rança de ir ao encontro de 
gente verdadeira e de mo-
mentos preciosos, que nos 
aguardam sempre por aí, 
quando menos esperamos.

Levantamento da Confe-
deração Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL) e do Ser-
viço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) mostra que a ca-
da dez consumidores que co-
meçaram o mês de agosto 
com o CPF inscrito na lista de 
inadimplentes 37% devem até 
R$ 500. O levantamento cons-
tatou ainda que 53% dos bra-
sileiros com contas atrasadas 
têm dívidas que não superam 
R$ 1 mil. Outros 20% devem al-
gum valor entre R$ 1.000 e R$ 

2.500 e 16% devem entre R$ 
2.500 e R$ 7.500. A pesquisa 
mostrou ainda que cada con-
sumidor inadimplente tem em 
geral duas dívidas em aberto.

Para o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro Ju-
nior, a liberação dos saques 
das contas do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) ajudará a pagar es-
sas pendências já que o va-
lor é praticamente a metade 
de um salário mínimo. “Pa-
ra quem está com contas em 
atraso, esse recurso extra po-
derá aliviar o bolso. Mesmo 

para quem tem uma dívi-
da maior, esse dinheiro po-
de abater parte do valor do 
débito e contribuir em uma 
renegociação com parcelas 
menores, que possam caber 
no orçamento.”

O indicador constatou que 
em contas de serviços bási-
cos como água e luz houve 
um crescimento de 16,03% no 
volume de atrasos em julho 
na comparação com o mes-
mo mês do ano passado. Na 
sequência aparecem dívidas 
bancárias (cartão de crédito, 
cheque especial, emprésti-

mos e financiamentos), com 
alta de 2,25% em relação ao 
mesmo mês do ano passado.

O número de consumido-
res com contas em atraso te-
ve alta de 1,73% em julho em 
relação com o mesmo mês do 
ano passado, mas uma desa-
celeração em relação ao perí-
odo anterior já que em julho 
de 2018 em relação ao mes-
mo mês de 2017 o aumento 
foi de 4,31%. Ainda assim no 
último balanço foi possível 
constatar que 40% da popu-
lação adulta está inscrita em 
lista de inadimplentes.

à  ECONOMIA

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Começou na se-
gunda-feira, 12, o 
prazo para os pro-
prietários rurais 

de todo o país enviarem a 
Declaração do Imposto so-
bre a Propriedade Territo-
rial Rural (DITR) de 2019. O 
prazo de entrega vai até às 
23h59min59s de 30 de se-
tembro.

A Receita Federal espera 
receber 5,7 milhões de decla-
rações este ano, cerca de 38 
mil a mais que as 5.661.803 
enviadas em 2018. A decla-
ração só pode ser preenchida 
por meio do programa gera-

dor da declaração, que pode 
ser baixado na página do ór-
gão na internet a partir des-
ta segunda-feira.

Devem apresentar a decla-
ração pessoas físicas e jurí-
dicas proprietárias, titulares 
do domínio útil ou que dete-
nham qualquer título do imó-
vel rural. Apenas os contri-
buintes imunes ou isentos 
estão dispensados de en-
tregar o documento. O pro-
dutor que perdeu ou trans-
feriu a posse ou o direito de 
propriedade da terra desde 
1º de janeiro também está 
obrigado a apresentar a de-
claração.

A DITR deve ser preenchi-

da no computador, por meio 
do programa gerador. O do-
cumento pode ser transmiti-
do pela internet ou entregue 
em mídia removível (como 
CD ou pendrive) em qual-
quer unidade da Receita Fe-
deral. Quem perder o prazo 
pagará multa de 1% ao mês 
sobre o imposto devido, com 
valor mínimo de R$ 50. O 
contribuinte que identificar 
erros nas informações pode 
enviar uma declaração retifi-
cadora, antes de o Fisco ini-
ciar o lançamento de ofício, 
sem interromper o pagamen-
to do imposto apurado na de-
claração original.

O Imposto sobre Proprie-

dade Territo-
rial Rural po-
de ser pago 
em até quatro 
parcelas men-
sais, mas ne-
nhuma quota 
pode ser infe-
rior a R$ 50. O imposto infe-
rior a R$ 100 deve ser pago à 
vista até 30 de setembro, úl-
timo dia de entrega da decla-
ração. O pagamento pode ser 
feito por meio de Documento 
de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf) em qualquer 
banco ou por transferência 
eletrônica de instituições fi-
nanceiras autorizadas pela 
Receita.

Começa prazo para entrega da 
declaração de propriedade rural

O prazo de entrega vai até às 23h59min59s de 30 de setembro

A Receita Federal espera receber 5,7 milhões de declarações em 2019
 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  LEVANTAMENTO

De cada 100 inadimplentes, 
37 devem até R$ 500, diz CNDL
Liberação dos saques das contas do FGTS pode ajudar a pagar essas pendências

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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à  FROTA 

Como uma forma de apro-
ximar a administração muni-
cipal e a comunidade, no dia 
24 de agosto a partir das 9h, 
em frente a E.M.E.I. Airton 
de Medeiros, a Prefeitura de 
Valentim Gentil promoverá 
a 3ª edição da Ação Comu-
nitária.

Todas as ações serão ofe-
recidas gratuitamente. O ob-
jetivo é fomentar e valorizar 

as atividades e organiza-
ções comunitárias, além de 
estimular a convivência en-
tre a comunidade.

O evento é organizado pe-
la Secretaria de Cultura, Tu-
rismo e Eventos e COMTUR 
– Conselho Municipal de Tu-
rismo. As atividades serão 
realizadas durante o dia to-
do. Serão oferecidos ser-
viços de saúde, utilidade 
pública, espaço cultural e 
infantil, entre outros.

A Ação Comunitária se 
tornou tradição e vai de en-
contro com os princípios 
e objetivos propostos pe-
lo Prefeito Adilson Segura. 
“Convidamos toda popula-
ção para prestigiar o even-
to. Estamos realizando pe-
lo terceiro ano consecutivo, 
e agradecemos o empenho 
de toda equipe pelo envolvi-
mento com mais essa ação 
que beneficia toda a comu-
nidade”, disse o prefeito. 

à  TERCEIRA EDIÇÃO 

Prefeitura promove Ação 
Comunitária no dia 24
O evento é organizado pela Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos e COMTUR

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

A equipe do SAMU de Fernandópolis participou da Expo Emergência 2019

A equipe do SAMU de Fer-
nandópolis participou na sex-
ta-feira, 09, da Expo Emer-
gência 2019, maior evento 
do setor, reunindo milhares 
de profissionais e empresas 
de todo Brasil. Eles também 
estiveram na Expo Prote-
ção, que aconteceu parale-
lo ao evento.

Fernandópolis foi re-
presentada no evento pe-
la equipe de coordenação 
composta por: Adler Rober-
to, LiviaKamiyama, Artur 
Balduino e Laís Colagros-
si.Na Expo Emergência, os 
visitantes tiveram acesso 
às novidades que o mer-
cado oferece e a experi-

ências com os fornecedo-
res de produtos e serviços 
voltados aos segmentos de 
emergência.

Os responsáveis técni-
cos Adler Roberto e Lais-
Colagrossi e o coordena-
dor médico Artur Balduino 
participaram do 7º Semi-
nário Nacional de Atendi-
mento Pré Hospitalar de 
Emergência e Resgate de 
Acidentados.

O Seminário abordou os 
desafios e tendências do 
APH no Brasil e foi de grande 
importância para atualiza-
ção e troca de conhecimen-
to entre os participantes. 
Contou com palestras co-
mo “Suicídio: O que todo 
profissional do APH preci-

sa saber ao abordar o ten-
tante”, ministrada pelo Ma-
jor do Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo (CBPMESP) Di-
ógenes Martins Munhoz; e 
diversos talk-shows, entre 
eles o mais debatido atual-
mente: “Restrição de Mo-
vimento da Coluna (RMC): 
quando não usar o colar cer-
vical e a prancha longa no 
paciente de trauma. Uma 
mudança mundial”.

Aproveitando a viagem, 
no dia sábado, dia 10, a 
equipe realizou uma Visi-
ta Técnica ao SAMU Cam-
pinas, onde pode conhecer 
a forma de trabalho e tro-
car experiências entre as 
equipes.

à  EVENTOS

Equipe do SAMU participa 
da Expo Emergência 
2019 e Expo Proteção
Eventos servem para atualização dos 
profissionais que trabalham na área

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

A Prefeitura de Fer-
nandópolis can-
celou o procedi-
mento licitatório, 

na modalidade pregão pre-
sencial, do tipo menor pre-

ço por item, que aconteceria 
nesta segunda-feira, dia 12, 
às 9h, no Paço Municipal. 

De acordo com a Secreta-
ria de Comunicação, o pre-
gão desta segunda-feira foi 
suspenso porque houve mui-
tos pedidos de informações 

por parte de possíveis em-
presas fornecedoras. A Pre-
feitura avalia cada pedido de 
informação para responder a 
todos e em sequência mar-
car nova data para o pregão.

FROTA 
A Prefeitura publicou, re-

centemente, no Diário Ofi-
cial Eletrônico edital de lici-
tação para renovar a frota de 
veículos e máquinas. Na lis-
ta estão veículos, entre car-
ros de passeio, vans, ônibus, 
caminhões, pás-carregadei-
ras, motoniveladoras, retro-

escavadeira, caminhonetes, 
ambulâncias e moto. 

Segundo apurou a reporta-
gem, o investimento previs-
to é de R$ 7,4 milhões para 
a compra dos veículos e má-
quinas pesadas. O dinheiro é 
parte do empréstimo autori-

zado pela Câ-
mara Muni-
cipal junto à 
Caixa Econô-
mica Federal 
no montante 
de R$ 20 mi-
lhões. 

Suspenso procedimento licitatório para
compra de veículos e maquinários 

Pregão aconteceria na manhã desta segunda-feira, porém, foi suspenso pela Administração Municipal 
 Da REDAÇÃO
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LEI COMPLEMENTAR N.º 099/2019.
DE 09 DE AGOSTO DE 2019

(Que dispõe sobre a inclusão de coluna e Letra  na Tabela de Vencimentos 
e Salários de Provimento Efetivo, da Tabela IV-PP II da Lei Complementar 
nº 055/2013, alterada pela Lei Complementar nº 062/14.)

JOSE CARLOS BARUCI, Prefeito Municipal de São João das Duas 
Pontes, Comarca de Estrela D`oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER  QUE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS 
PONTES, APROVOU EM SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 05 DE AGOS-
TO DE 2019, E O  PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA E PROMULGA 
A SEGUINTE LEI.

ARTIGO 1º- Fica acrescentado nova coluna com a letra “H” no Anexo 
Único da Tabela de Vencimentos e Salários de Provimento Efetivo-Tabela 
IV-PP II, da Lei Complementar nº 055/2013, alterada pela Lei Comple-
mentar nº 062/14, a partir desta data, passa a ser efetiva e obrigatória  no 
quadro de vencimentos dos servidores públicos municipais, conforme 
tabela em anexo.

PARAGRAFO ÚNICO- As demais tabelas da Lei Complementar nº 
055/2013, alterada pela Lei Complementar nº 062/14, permanecerão inal-
teradas.

ARTIGO 2º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

São João das Duas Pontes, 09 de Agôsto de 2019.
JOSE CARLOS BARUCI
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DIRETORIA NA  DATA SUPRA
LINDOMAR ROBERTO VISSOTI

DIRETOR MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEI Nº 1.975  DE 09  DE AGOSTO DE 2019
Dispõe sobre autorização para cessão de uso do Recinto da Festa do Peão, 

desta cidade e abertura de crédito adicional suplementar   e dá outras pro-
vidências”.

José Carlos Baruci, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Co-

marca de Estrela D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER  QUE CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS 
PONTES, APROVOU EM SESSÃO ORDINÁRIA NO DIA 05 DE AGOS-
TO DE 2019, E O  PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA E PROMULGA 
A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado em  ceder a título de  cessão 
de uso, o Recinto da Festa do Peão de propriedade deste Município, à Asso-
ciação “OS AMIGOS” (A.O.A), inscrita no CNPJ 33.988.549/0001-95, no 
período de 02 a 15 de setembro de 2019, para realização da 3ª festa do Peão 
de Boiadeiro, desta cidade.

§ 1º- A festa será realizada sob a direção e responsabilidade da Associa-
ção, com portão aberto, sem cobrança de ingresso para entrada no recinto.

§ 2º- A cessão de uso que se trata o artigo 1º, será gratuitamente e sem 
nenhuma taxa de pagamento para a associação, durante o período de uso. 

Art. 2º- Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar despesas no 
valor total de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), destinado a contratação de 
Seguranças, Gerador de Energia, médicos e enfermeiros plantonistas e outras 
despesas necessárias para a realização da 3ª Festa do Peão de Boiadeiro, 
neste município de São João das Duas Pontes.

Art. 3º- Fica autorizado a abertura de crédito adicional suplementar até 
o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender despesas autorizada 
no artigo anterior.

Parágrafo único. A cobertura do crédito adicional autorizado neste artigo, 
será mediante a utilização de recursos próprios do orçamento vigente, nos 
termos do inciso III do Artigo 43, da Lei Federal 4.320/64.

ARTIGO 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

São João das Duas Pontes/SP, 09 de Agosto de 2019.
JOSé CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA

LINDOMAR ROBERTO VISSOTI
Diretor Mun. de Administração

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO  DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes, através do Senhor 
Prefeito Municipal JOSE CARLOS BARUCI, faz saber que, de acordo com 
o transcrito na ata do certame e ausência de  recurso de prazo recursal da 
Lei 10.520/02, HOMOLOGA o parecer do Pregoeiro nomeado pela Portaria 

nº. 5.025/19, de 22 de Julho  de 2019, e ADJUDICA  a empresa; BATISTA 
& ZOCAL LTDA; visando a Contratação de empresa do ramo para o for-
necimento de produtos de gêneros alimentícios, destinados à Assistência e 
Proteção Social, para composição de cestas básicas, visando o atendimento 
às famílias carentes,  deste Município, nos exercícios de 2019/2020, referente 
ao Pregão Presencial nº.09/19  – Processo nº. 047/19. S.J. das Duas Pontes, 
12 de agosto  de 2.019. JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECRETO Nº  2.259  DE 02 DE AGOSTO DE 2019
(Dispõe sobre o desligamento de servidora do quadro de pessoal civil, 

deste Município, por motivo de aposentadoria)
JOSE CARLOS BARUCI, Prefeito Municipal de São João das Duas Pon-

tes, Comarca de Estrela d’Oeste, Estado de São Paulo etc, no uso de suas 
Atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE  DECRETAR  O  SEGUINTE:
ARTIGO 1º- Fica a  servidora MARIA DO CARMO GOMES FERREIRA, 

Rg 9.923.680-1 SSP/SP e CPF. 037.349.188-39, desligada   do quadro de 
pessoal civil, deste Município, no cargo de MEDICA PEDIATRA, lotada 
na Unidade Básica de Saúde III, desta cidade,  com efeito retroativo a partir 
01 de Agosto de 2019, pelo motivo de Aposentadoria Integral Por  Tempo 
de Contribuição, conforme Portaria nº 04/2019 de 01 de  agosto  de 2019, 
do Instituto de Previdência Municipal- IPREM.

ARTIGO 2º- A aposentadoria deu-se com fundamento no artigo 40,  § 1º,  
inciso III, alínea “b”,  § 3º da Constituição Federal combinado c/Emenda 
Constitucional nº 41 de 2003; Artigo 36, inciso II  da  Lei Complementar nº 
020 de 22 de fevereiro de 2006.

ARTIGO 3º- O departamento pessoal desta Prefeitura, fica autorizado 
em proceder a exclusão da folha de pagamento da servidora MARIA DO 
CARMO GOMES FERREIRA, do cargo de Medica Pediatra, lotada na 
Unidade Básica de Saúde III, desta cidade, retroagindo os efeitos a partir  
de 01/08/2019, em razão de aposentadoria concedida.

ARTIGO 4º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São João das Duas Pontes, 02 de agosto  de 2019.

JOSE CARLOS BARUCI
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA
LINDOMAR ROBERTO VISSOT

Diretor Mun. de Administração
Uma publicação: Terça-feira, dia 13 de Agosto de 2019.
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Uma dona de ca-
sa, de 44 anos, 
está sendo in-
vestigada pela 

Polícia Civil por, suposta-
mente, ter colocado fogo na 
casa em que mora, com os 
filhos dentro. O caso acon-
teceu na madrugada da 
última segunda-feira, 12, 
no Conjunto Habitacional 
Guiomar Assad Calil, no 
bairro Caic, na região les-
te de São José do Rio Preto.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a mulher apre-
sentava sinais de depres- A Fundação Uni-

versitária para 
o Vestibular (Fu-
vest) abriu nesta 

segunda-feira, 12, as inscri-
ções para o vestibular 2020, 
principal acesso à Univer-
sidade de São Paulo (USP). 
Os candidatos têm até às 12 
horas do dia 20 de setembro 
para se inscrever no site da 

Fuvest. A taxa de inscrição é 
de R$ 182. A USP disponibi-
lizará 11.147 vagas em 2020, 
das quais 8.317 para seleção 
via Fuvest e 2.830 vagas via 
Sistema de Seleção Unifica-
da (Sisu), voltado aos parti-
cipantes do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

Das 8.317 vagas pela Fu-
vest, 5.424 serão pela modali-
dade de ampla concorrência; 
1.857 para estudantes que, 

independen-
temente da 
renda, tenham 
cursado inte-
gralmente o 
ensino médio 
em escolas pú-
blicas; e 1.036 
para candidatos autodecla-
rados pretos, pardos e indí-
genas (PPI) que também te-
nham estudado em colégios 
públicos.

Mulher é investigada 
por atear fogo na casa
com os filhos dentro
O fogo destruiu a sala, dois quartos, 
um banheiro, além de dois carros e uma moto

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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Fuvest abre inscrições 
para o vestibular 2020 
A taxa de inscrição é de R$ 182
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A USP 
disponibilizará 

11.147 vagas 
em 2020

são. Os filhos, de 14 e 21 
anos, acordaram com o ca-
lor das chamas, que, foram 
controladas pelo Corpo de 
Bombeiros.

O fogo destruiu a sala, dois 
quartos, um banheiro, além 
de dois carros e uma moto. 
Policiais da perícia encontra-
ram uma carta escrita pela 
mulher, direcionada ao ma-
rido.

O conteúdo do manuscrito 
era de despedida. Uma das 
frases que mais chamou a 
atenção dos policiais foi: 
“Quando você jogar o último 
monte de terra sobre nós, ve-
rá que enterrou sua família”.

Os filhos 
foram so-
corridos 
com feri-
mentos le-
ves e leva-
dos para a 
Unidade 
de Pron-
to Atendimento (UPA) de-
Tangará. 

A mulher foi socorrida e 
encaminhada ao Hospital 
de Base. A assessoria de im-
prensa informou que o esta-
do de saúde dela é estável. 
Ela vai passar por exames 
porque inalou fumaça e te-
ve problemas respiratórios. 
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NO GENTE & GESTÃO (Usina Ouroeste)

➢ Importante: Ter de 17 a 23 anos, com ensino médio concluído ou em curso.
➢ Dúvidas: 17 3843 3043  (4037 - Larissa), (4003 - Valeria) e ( 4068 - Valder)
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O Espetáculo Sym-
phonic Rock, 
uma joia denos-
sa cidade, foi 

eleito em 1º lugar como me-
lhor projeto no seguimento 
música pelo ProAC Municí-
pio Votuporanga.“É emocio-
nante em ver nosso trabalho 
ser reconhecido pela nossa 
dedicação. Agradecemos a 
grande quantidade de pes-
soas que emocionadaspres-
tigiamnossas apresentações 
criando um público cada vez 
mais cativante.”, diz Marce-
lo Manoel da Silva, multi-ins-
trumentista, idealizador do 
projeto.

Formado em 2013 por mú-
sicos da cidade e região, o 
Grupo ARKADHIA Classic 
Rock Band uni instrumen-
tistas do rock à música eru-
dita: guitarra, contrabaixo, 
bateria, teclado, piano, vio-
lão, violinos, violas, violonce-
los, flauta, sax e trompetes.

Juntos apresentam o Espe-
táculo Symphonic Rock-2019 
em sua 4ª Temporada, total-
mente renovado, com novo 
repertório, novos arranjos, 
novas interpretaçõesdos 
mais belos clássicos do Ro-
ck de bandas consagradas, 
como Iron Maiden, Van Ha-
len, Guns N’ Roses, Led Ze-

ppelin, Pink Floyd, Bon Jovi, 
Ozzy Osbourne, The Beatles 
entre outros.

As apresentações do Sym-
phonic Rock nos principais 
eventos culturais da cidade, 
Virada Cultural Paulista, Se-
mana da Música, Festa das 

Nações, Fliv-Festival Lite-
rário de Votuporanga, entre 
outros, já atraíram um públi-
co de centenas de pessoas 
vindas de diversas cidades 
de nosso Estado, o que de-
monstra a qualidade desse 
espetáculo musical, inova-

dor e pioneiro em Votuporan-
ga e região.

A apresentação será dia 
24 de agosto às 20h, com 
entrada gratuita no Centro 
de Convenções Jornalista 
Nelson Camargo em Votu-
poranga, com participação 

especial da 
pianista Te-
resinha Ba-
taglia, um 
ícone da mú-
sica e da cul-
tura de Votu-
poranga.

Symphonic Rock é eleito o melhor projeto musical 
Formado em 2013 por músicos da cidade e região, o Grupo ARKADHIA Classic Rock Band uni instrumentistas do rock à música erudita

Symphonic
Rock-2019

Realização Governo do Esta-
do de São Paulo, por meio da 
Secretaria de Cultura e Econo-
mia Criativa, e a Prefeitura de 
Votuporanga, por meio da Se-
cretaria da Cultura e Turismo.
l Direção artística: Marcio 

Zarsi.
l Apoio cultural: Espaço Cul-

tural Rapassi.
l Symphonic Rockoficial: ht-

tps://pt-br.facebook.com/
marcelosymphonicrock/

FICHA TÉCNICA
l Título: Symphonic RO-

CK-2019
l Elenco: ARKADHIA Clas-

sic Rock Band
- Arranjos e adaptações: Mar-

celo M. Silva 
- Vocal e contrabaixo: An-

derson Vecchiatti 
- Guitarra: Vitor Lemos 
- Bateria: Gustavo Riva 
- Teclado: Lucas Barão
- Vocal e Backing Vocal: Hé-

lida Rapassi 
- Violinos: Evelyn de Oliveira 

Fiori, Maria Fernanda Briga-
ti, Victória Elouise Magosse-
Almendra e Marianna Araú-
jo Brito

- Violoncelos: Gabriel de Sou-
za Lopes e Aquel Fernandes 
Figueira

- Flauta: Larissa Regonha
- Sax Tenor: Leandro Diegues
- Sax Alto: Luciana Diegues 

Regonha
- Trompetes: Luciano Rego-

nha e Gildo Ferreira

As apresentações do Symphonic Rock aconteceram nos principais eventos culturais da cidade

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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à  NOVOS DESAFIOS!

Em um jogo fra-
co tecnicamente 
Fernandópolis Fu-
tebol Clube (Fefe-

cê) e Vocem empataram sem 
gols, na manhã de domingo, 
11, no estádio Cláudio Ro-
dante, em Fernandópolis, 
pela última rodada da se-
gunda fase do Campeona-
to Paulista da Segunda Di-
visão Sub-23.

O empate garantiu a li-
derança do grupo 7 para a 
equipe fernandopolense e 
também a segunda melhor 
campanha no geral da com-
petição, somando as duas 
fases.

A equipe da APAB (Asso-
ciação de Pais e Amigos do 
Basquetebol), da cidade de 
Fernandópolis, venceu nes-
te final de semana a equi-
pe de São Carlos, pelo pla-
car de 82 a 36, jogando na 

casa do adversário, em jo-
go válido pela Liga Regio-
nal de Basquetebol de Ri-
beirão Preto.

Com a vitória a equipe 
fernandopolense sub-17, 
comandada pelo treinador 
“Paulão”, se manteve in-
victa na competição, ago-

ra com oito vitórias em oi-
to jogos realizados.

A próxima partida da 
equipe será no ginásio da 
EELAS (Escola Estadual Lí-
bero de Almeida Silvares), 
em Fernandópolis, dia 18, 
às 11h, contra a equipe de 
Guaíra.

à  BASQUETE

APAB vence mais uma 
e continua invicta
na Liga Regional

Fefecê conhece seus adversários da
terceira fase do Campeonato Paulista 

Equipe que representa Fernandópolis na competição  

Equipe fernandopolense venceu São Carlos na abertura do returno
 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

Estadual se afunila e, agora, 16 equipes brigam pelo acesso à Serie A3

A equipe de Assis termi-
nou sua participação com 
apenas dois pontos conquis-
tados nesta segunda fase, 
por outro lado os outros dois 
times do grupo Catanduva e 
Itapirense, que também em-
pataram neste domingo sem 
gols, conseguiram a classi-
ficação para a próxima fase. 
O Itapirense ficou com a se-

gunda colocação com nove 
pontos conquistados, já o 
Catanduva garantiu a clas-
sificação sendo a um dos 
quatro melhores terceiros 
colocados, com sete pontos 
conquistados.

TERCEIRA FASE 
Na tarde de ontem, 12, o 

Conselho Técnico e o sorteio 
para a definição dos grupos 

da terceira fase foram reali-
zados na sede da Federação 
Paulista de Futebol (FPF), 
em São Paulo. O Fefecê es-
tá no grupo 14 juntamente 
com São José, Guarulhos e 
Catanduvense. 

CONFRONTOS 
l 16/08 (Domingo) - 10h - 

Grêmio Catanduvense x 
Fefecê

l 25/08 (Domingo) - 10h - 
Fefecê x Guarulhos

l 31/08 (Sábado) - 19h - São 
José x Fefecê

l 08/09 (Domingo) - 10h - 
Fefecê x São José

l 15/09 (Domingo) - 10h - 
Guarulhos x Fefecê

l 22/09 (Domingo) - 10h - 
Fefecê x Grêmio Catan-
duvense

Fefecê está na terceira fase do Campeonato Paulista 

Foto: Divulgação FFC

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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Caça Palavras
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Humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Terça-feira, 18h00

Gabriel tenta conter a raiva de Da-
lila. Almeidinha fica intrigado com 
o comentário de Zuleika sobre Péri-
cles. Helena descobre que Elias irá 
à casa de Missade e se irrita. Jamil 
estranha o comportamento de Dali-
la. Rania sofre ao falar de Dalila para 
Miguel. Valéria ofende Missade, que 
se demite. Gabriel se insinua para 
Valéria e propõe um parceria comer-
cial. Dalila implora que Jamil não a 
abandone.

BOM SUCESSO
Terça-feira, 19h15

Marcos convence Silvana de que não 
é um bom momento para apresen-
tá-la a Alberto. Nana hostiliza Pa-
loma ao vê-la em sua casa. Eugênia 
não gosta de saber que Machado re-
admitiu Ramon. Nana fica magoa-
da com a cumplicidade entre Sofia 
e Paloma. Alberto empresta livros 
para Paloma e afirma que gosta de 
sua companhia. Nana diz a Paloma 
que não confia na moça, mas reco-
nhece que a costureira faz bem ao 
pai. Marcos fica surpreso ao ver Pa-
loma no carro de Alberto.

TOPÍSSIMA
Terça-feira, 20h50

Furioso, Fernando começa a dar socos em 
Vitor, que não reage. O filho de Madalena 
grita para outros moradores o ajudarem 
a surrar o rapaz. Mão de Vaca questiona 
Pedro. Eles escutam os gritos de Fernan-
do e Pedro aproveita para deixar o local. 
Vitor é cercado por diversos moradores. 
Ele começa a apanhar quando Mão de 
Vaca se aproxima e impede que Vitor se-
ja linchado. Edevaldo se aproxima e con-
segue levar o rapaz para a delegacia. 
Fernando conta sobre o verdadeiro na-
morado de Jandira e os estudantes da re-
pública confirmam. Fernando diz que os 
alunos defenderam o culpado pela mor-
te de sua irmã. Sophia discute com Anto-
nio. Madalena diz que quer ir até a dele-
gacia para dar de cara com Vitor.

A DONA DO PEDAÇO
Terça-feira, 21h00

Jô estranha o comportamento de Régis. 
Téo vai atrás de Jô na casa dela e Maria 
da Paz repreende o rapaz. Régis pede 
para Maria da Paz se livrar de sua arma. 
Márcio não aceita se casar com Kim. Vi-
vi e Chiclete acodem Merlin. Kim impe-
de que Márcio deixe sua suposta festa 
de casamento com Sílvia. Amadeu afir-
ma a Rael que fará um novo pacto entre 
os Matheus e os Ramirez. Amadeu fa-
la com Maria da Paz. Vivi e Beatriz con-
vidam Merlin para morar em sua casa 
e Téo as agradece. Chiclete conven-
ce Adão e Leandro a fazerem um pac-
to por Maria da Paz. Agno visita Cássia 
e explica o pedido de guarda na Justi-
ça. Adão garante a Maria que Jô é sua 
inimiga. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Eric encontra Hugo e Paola na pa-
daria e se senta com o casal. Os lap-
sos de memória de Glória estão ca-
da vez mais constantes e Marcelo 
fica preocupado. Afonso quer adiar 
a data do casamento. Pendleton li-
bera Waldisney, com a condição de 
que ele mantenha o sigilo sobre o 
ocorrido em sua casa. Walter Elias 
volta a procurar Nancy. Glória conta 
a Marcelo que está com Alzheimer. 
Os pais de Gabriela não se dão mui-
to bem com os pais de Vini.

MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Serginho repreende Rita por consi-
derar a ideia de Tadeu de seques-
trar Nina. Jaqueline presenteia 
Madureira, que se emociona com a 
menina. Raíssa incentiva Thiago a 
falar com Jaqueline. Madureira sur-
preende Carla com um anel de noi-
vado. Carla anuncia seu noivado a 
Thiago, Raíssa e Rita. Marquinhos 
tenta se aproximar de Nanda. Lí-
gia cuida de Carol. Sophia anuncia 
que treinará Nanda e Raíssa para o 
concurso de música. Góes aborda 
Marco e afirma que tem uma dela-
ção para fazer.
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celebridades

social

imóveis
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno no Parque 
Gramadão com 690 metros 
quadrados, quitado. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE OU
TROCA-SE CASA
Vende-se ou troca-se casa no 
Jardim Santa Filomena, com 
suíte com guarda roupa em-
butido, 2 quartos, sala, copa, 
cozinha toda planejada, ba-
nheiro, lavanderia, área com 
churrasqueira, garagem pa-
ra dois carros, toda equipada 
com cerca elétrica, concertina 
e sistema de alarme.  Interes-
sados ligar (17) 99658-2534.

NEGóCIO DE OCASIÃO
Vende-se área de 2.400 metros 
quadrados no perímetro urba-
no escriturada. Interessados 
ligar (17) 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno na Avenida 
Vergnaud Mendes Caetano, 
no centro - Ótimo preço. In-
teressados ligar (17) 99715-
4897.
----------------------------------------
VENDE-SE ÁREA
Vende-se área de 1.800 me-
tros quadrados com escritura 
na área urbana de Fernandó-
polis. Interessados ligar (17) 
99658-2534.

Vende-se rancho 
de frente para rio
Imóvel com 2 quartos 
com suíte, sala grande, 
cozinha grande, lavan-
deria, quiosque de 60 
mts (tudo com madei-
ramento tratado), 2 ba-
nheiros externos pró-
ximos ao quiosque e 
dispensa grande. Tudo 
com laje (exceto os cô-
modos externos). Valor: 
R$ 300.000,00 (Aceito tro-
ca em 50% do valor - Con-
sultar). Interessados li-
gar (17) 99715-4897.

Anuncie aqui: envie mensagem pelo Whatsapp para (17) 99715-4897 

Bruna Marquezine matou a curiosidade 
de um seguidor no Instagram, neste do-
mingo, 11. O fã quis saber se a atriz te-
ve bolo em sua festa de aniversário de 24 
anos, promovida em uma boate de São 
Paulo neste sábado. “Eis a questão per-
tinente na minha vida”, escreveu o usu-
ário da rede social. “Teve bolo. Mas não 
cantamos Parabéns hahaha Eu não parei 

de dançar um segundo. E já tinha canta-
do parabéns no dia mesmo”, respondeu 
ela. A global recebeu vários famosos na 
comemoração, como Fernanda Souza e 
Thiaguinho, Sabrina Sato e Luisa Sonza.

A celebração pelos 24 anos de Bruna 
Marquezine começou no dia anterior à da-
ta, quando a atriz curtiu o show de San-
dy e Junior ao lado de Bruno Gagliasso e 

Giovanna Ewbank. Ela foi filmada soltan-
do a voz em uma van a caminho da apre-
sentação da dupla. Após o evento, a atriz 
foi surpreendida com um bolo levado por 
Júnior Lima, que puxou o tradicional “Pa-
rabéns”. No dia 4, data de seu aniversá-
rio, ela recebeu alguns amigos e familia-
res em sua casa na Barra da Tijuca para 
uma celebração intimista.

Alessandra Negrini, perto de completar 
49 anos no fim deste mês, vive uma nova 
fase. E não é só pelo fato de estar recém-
-solteira, como revela a atriz. Ela reconhe-
ce que está menos tensa e controladora, 
resultado da análise que já faz há anos. 
“Acho que eu era mais tensa. Hoje, dei-
xo a vida me levar um pouco mais. Isso é 
bom…As coisas são difíceis mesmo e não 
dá para ter o controle de tudo... A análise 
me fez ser menos controladora e deixar a 
vida fluir com leveza. Antes a intensida-
de era um conceito que eu achava boni-
to”, diz Alessandra.

Alessandra Negrini reconhe também 
que, apesar da fama de intensa na vida e 
nos papéis que interpreta, tem buscado 
mais doçura e suavidade: “Todo mundo 
sempre me enxergou rock’n’roll, mas isso 
já foi. Agora eu estou mais cor-de-rosa”.

Fabio Junior comemora idade nova 
nesta terça-feira. Parabéns!

A sorridente Helo Piassali é muito 
homenageada pelo seu aniversário.

Leonardo Dias 
comemora a data ao 
lado de amigos
e familiares.

Monica Magalhães 
festeja mais um ano de 

vida ao lado da filha 
Emanuelle Ramos.

Pedro 
Almeida 
recebe muitos 
cumprimentos 
da galera.

Alessandra Negrini revela estar recém-solteira e diz viver nova fase

“Hoje, deixo a vida me levar um pouco mais”, revelou a atriz 

A atriz 
Bruna 
Marquezini 
completou 
24 anos 

Bruna Marquezine explica falta de
‘Parabéns’ em festa: “Não parei de dançar’


