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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Fernandopolenses 
economizam 
até 40% com apps 
“Não sou adepto à tecnologia, mas logo me ensinaram a mexer no 
aplicativo e sempre o uso na hora de abastecer o automóvel”, diz arquiteto    

Na
palma
da mão

No carrinho da engenhei-
ra civil, Carla Santiago, 26 
anos, os valores dos pro-
dutos somavam R$ 250, 

mas a cliente pagou R$ 196 no cai-
xa. O desconto aplicado na compra 
foi conquistado na palma da mão, por 

meio do aplicativo do supermercado 
em seu smartphone. Em alguns esta-
belecimentos de Fernandópolis, di-
versos clientes apostam na tecnolo-
gia para economizar até 40%. Carla 
olhou as ofertas disponíveis pelo ce-
lular antes de ir ao supermercado, na 

zona norte do município, na manhã 
desta terça-feira, 10. Há cerca de dois 
meses, ela descobriu o app. “Eu ve-
jo no aplicativo e vou ao supermer-
cado. Somente pego o que tem des-
conto e faço boas compras”, resume. 
Página A7

Novos documentos são apreendidos 
em universidade investigada pela PF
Policiais estiveram no local para recolher papeis que tinham sido solicitados 
pela polícia na semana passada e foram entregues pela direção da instituição

Zé do Gás
é o novo 
presidente 
do Fefecê 
Após reunião, Jerry Falcão assume a 
vice-presidência e Junior Deto é o novo 
presidente do Conselho Deliberativo  

oi realizada na tarde desta 
terça-feira, dia 10, na Câ-
mara Municipal de Fer-
nandópolis, uma reunião 

que objetivou definir o futuro do Fer-
nandópolis Futebol Clube (Fefecê) 

na atual temporada. Ficou definido 
na reunião que Zé do Gás é o novo 
presidente do Fefecê, Jerry Falcão vi-
ce-presidente e Junior Deto é o novo 
presidente do Conselho Deliberati-
vo. Página A8

F

A Polícia Federal de Jales retor-
nou na tarde de segunda-feira, 9, ao 
campus da Universidade Brasil, em 
Fernandópolis, para apreender no-
vos documentos. A instituição foi al-
vo da Operação Vagatomia, que in-
vestiga uma organização criminosa 
suspeita de vender vagas e come-
ter fraudes no Fies, Prouni e Reva-
lida. De acordo com a PF, equipes 
policiais estiveram no local para re-
colher papeis que tinham sido soli-
citados pela polícia na semana pas-
sada e foram entregues pela direção 
da Universidade Brasil. A maioria é 
relacionada aos contratos de alunos 
com o Fies. Página A3

Bruna Marquezine
viu prejuízos do machismo 
na adolescência: “corpo 

celebridades social

Mulher do sertanejo 
Mateus planeja 
parto da filha: “normal 
e sem anestesia”

Bruna Marquezine relatou que seu pri-
meiro contato com os reflexos do ma-
chismo em sua vida aconteceu ain-
da na adolescência. “Eu tinha 17, 18 
anos... Estava fazendo uma persona-
gem na novela, a Lurdinha, e vi meu 
corpo sendo objetificado. Foi um tanto 
difícil ver as pessoas misturando fic-
ção e vida real. Eu não tinha maturi-
dade pra lidar com aquilo e não enten-
dia aquilo”, afirmou a artista.

Página A10

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações 
de Fernandópolis e região estão na 
coluna Social de O Extra.net. Na 
foto, destaque para a aniversarian-
te Izama-
ra Inácio, 
que rece-
beu mui-
tas home-
n a g e n s 
pela da-
ta. Confira 
também o 
resumo da 
sua nove-
la favori-
ta. Pági-
nas A9 e 
A10

objetificado”

à  KARATÊ

Associação 
Dojokan 
conquista
11 medalhas 
no Brasileiro
O município foi representado 
por 17 atletas na competição

Página A8



A2 | Geral | QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 2019  

editorial

Vida dos 
brasileiros 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

A qualidade de vi-
da dos brasilei-
ros é impactada 
negativamen-

te pelo trânsito. Não é ne-
nhum segredo que o modelo 
de mobilidade ao qual nos 
habituamos foi pensado pa-
ra os automóveis e não pa-
ra as pessoas. Um caminho 
para mudança deste cená-
rio seria entender a cultura 
e como funcionam algumas 
das cidades consideradas 
referências mundiais em 
mobilidade, onde a marca 
registrada é o estímulo a 
modais que dispensem o 
uso de carros particulares.

Neste contexto, a cidade 
de Copenhague, na Dina-
marca, é conhecida mun-
dialmente pela cultura de 
valorização da bicicleta, afi-
nal, metade da população se 
locomove com ela. Junto ao 
uso das bikes, por exemplo, 
o sistema de sinais de trá-
fego inteligentes consegue 
identificar a aproximação de 
veículos nas vias (sejam eles 
bicicletas, carros ou ônibus). 
Além disso, a quantidade de 
ciclistas que se aproximam 
do cruzamento é detecta-
da, portanto, o semáforo fi-
ca aberto por mais tempo, 
de acordo com a quantida-
de de pessoas, permitindo 
que todos cruzem as ruas.

Outro modelo interessan-
te é o de Zurique, na Suíça, 
onde a maioria da população 
se locomove a pé ou com au-
xílio de dois modais: ônibus 
e trams – que funciona como 
um bonde sobre trilhos. Por 
lá, a cada 300 metros é pos-
sível encontrar um ponto de 
ônibus ou tram. Além disso, 
medidas sustentáveis, como 
a troca de ônibus a diesel por 
elétricos, e o investimento em 

ciclovias 
ajudam 
a deixar 
a cidade 
m e n o s 
poluente.

Comecemos por soluções 
que vieram para ficar e têm 
transformado a mobilidade 
brasileira. A regulamenta-
ção de apps de transporte e 
o compartilhamento de bici-
cletas e patinetes é um acer-
to. Porém, é necessário repen-
sar os conceitos e inserir as 
pessoas como protagonis-
tas do trânsito, começando 
pela infraestrutura, passan-
do por debates e criação de 
políticas públicas.

O primeiro passo para o fu-
turo da mobilidade humana, 
que pensa primeiro nas pes-
soas, é compreender as ca-
racterísticas, necessidades 
e possíveis deficiências dos 
cidadãos. Investir em ações 
permanentes de conscienti-
zação de trânsito ajudaria não 
somente a mobilidade, mas 
também a segurança das pes-
soas que se locomovem. Em 
um país no qual mais de 40 
mil pessoas morrem por ano 
no trânsito, contentar-se com 
campanhas sazonais, como 
o Maio Amarelo e a Semana 
Nacional do Trânsito, pare-
ce pouco.

Recentemente, uma cam-
panha interativa voltada 
aos riscos no trânsito cha-
mou a atenção por sua ori-
ginalidade. 

Considerando que os aci-
dentes de trânsito são o 
primeiro responsável pela 
morte de jovens, na faixa 
de 15 a 29 anos, o vídeo foi 
um acerto por usar forma-
to inovador e linguagem di-
nâmica, que falam a língua 
dos jovens.
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Pessoas 

queimam uma 

barraca na 

reencenação 

da batalha 

Kerbala do 

século VII 

durante uma 

cerimônia em 

Teerã, no Irã.

Os brasileiros já pa-
garam R$ 1,7 tri-
lhão em impos-
tos desde o início 

do ano. O valor foi atingido 
na manhã de terça-feira, 10, 
segundo cálculo do Impos-
tômetro, da Associação Co-
mercial de São Paulo (ACSP).

O valor corresponde ao to-
tal pago para a União, esta-

dos e municípios na forma 
de impostos, taxas, multas 
e contribuições.

Neste ano, a marca de R$ 
1,7 trilhão em impostos foi 
atingida com 14 dias de ante-
cedência em relação a 2018, o 
que indica que a arrecadação 
está crescendo mais rápido.

Em 2018, o Impostômetro 
superou a marca de R$ 2,3 
trilhões em impostos pagos 
pelos brasileiros no ano.

O IMPOSTôMETRO
O impostômetro foi criado 

em 2005 e busca estimar o 
valor total de impostos, ta-
xas, contribuições e multas 
que a população brasileira 
paga para a União, os esta-
dos e os municípios.

O total de impostos pa-
gos pelos brasileiros tam-
bém pode ser acompanha-
do pela internet, na página 
do Impostômetro (www.

impostome-
tro.com.br). 
Na ferramen-
ta é possível 
acompanhar 
quanto o pa-
ís, os esta-
dos e os mu-
nicípios estão arrecadando 
com tributos e também sa-
ber o que dá para os gover-
nos fazerem com todo o di-
nheiro arrecadado.

A produção brasileira de 
cereais, leguminosas e ole-
aginosas deve fechar 2019 
com um crescimento de 5,9% 
em relação ao ano anterior. 
De acordo com o Levanta-
mento Sistemático da Produ-
ção Agrícola (LSPA), realiza-
do em agosto pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), o país de-
ve ter uma safra recorde de 

239,8 milhões de tonela-
das neste ano, ou seja, 13,3 
milhões a mais do que em 
2018.

No levantamento anterior, 
realizado em julho, a estima-
tiva era um pouco menor, de 
239,7 milhões de toneladas, 
ou 5,8% a mais do que no ano 
anterior.

De acordo com o IBGE, a 
alta de 5,9% deve ser pu-
xada pela produção de mi-
lho, que deve crescer 21,5% 

em relação ao ano anterior. 
As outras duas grandes la-
vouras de grãos devem ter 
queda: soja (-3,9%) e arroz 
(-12,7%).

Entre as outras lavouras 
de grãos em que se estima 
produção acima de 1 milhão 
de toneladas, deverão fe-
char o ano com alta o algo-
dão (32,4%), o sorgo (13,9%) 
e o trigo (9,5%). O feijão, por 
outro lado, deve ter queda de 
1,1% no ano.

OUTROS PRODUTOS
O LSPA também estima a 

produção de outros produ-
tos agrícolas importantes. A 
maior lavoura do país, a de ca-
na-de-açúcar, deve ter queda 
de 1,4%. Também são espera-
dos recuos nas produções de 
café (-13%), laranja (-1%), to-
mate (-4,3%) e uva (-10,5%). 
Por outro lado, são esperados 
avanços nas produções de 
banana (3,8%), batata-ingle-
sa (0,8%) e mandioca (4,1%).

à  DESDE O INÍCIO DO ANO

Brasileiros já pagaram R$ 1,7
trilhão em impostos no ano

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  ECONOMIA

Safra de grãos deve fechar 
2019 com crescimento de 5,9%
De acordo com o IBGE, a alta deve ser puxada pela produção de milho

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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policiais
à  FRAUDE NA EDUCAçãO 

Um projeto de lei em tra-
mitação no Senado Federal 
prevê que os agressores de 
mulheres poderão ser obri-
gados a usar tornozeleiras 
eletrônicas. O texto, que já 
foi aprovado pela Comissão 
de Direitos Humanos (CDH) 
na semana passada, altera 
dois artigos da Lei Maria da 
Penha. Tudo isto para garan-
tir às mulheres ofendidas o 
direito de solicitar o equipa-
mento eletrônico, com o in-
tuito de alertá-las sobre o 
descumprimento das medi-
das protetivas de urgência 
estabelecidas pela Justiça.

Segundo o relator do pro-
jeto, senador Styvenson Va-

lentim (Podemos-RN), o uso 
do dispositivo eletrônico po-
de ajudar a preservar a vi-
da e a integridade física e 
psíquica de mulheres que 
foram vítimas de violência 
doméstica e familiar.

“Tristemente, parte da po-
pulação ainda acredita que 
o Estado não deva intervir 
em caso de violência do-
méstica, segundo a máxima 
que briga de marido e mu-
lher ninguém mete a colher. 
Bom, eu metia algema, né, 
quando eu era policial. En-
quanto os costumes avan-
çam a passos lentos e he-
sitantes, mulheres seguem 
sendo ameaçadas, agredi-
das e assassinadas. É ne-
cessário, portanto, intervir, 

para salvar vidas, para pre-
venir tragédias e para evi-
tar impunidade”, comenta.

A escritora Simone Soares, 
de 41 anos, autora do livro 
“O que Deus fez por mim”, 
já foi abusada de várias for-
mas: ela já sofreu violência 
física, psicológica, sexual e 
moral. Por muito tempo ela 
ficou calada, mas agora, se 
sente mais à vontade para 
falar sobre o assunto.

Os casos de abuso come-
çaram ainda quando ela 
criança, aos 13 anos, em 
Abadiânia, Goiás. Segundo 
ela, durante um ano, o mé-
dium João Teixeira de Fa-
rias, mais conhecido como 
João de Deus, a abusava se-
xualmente.

Anos depois, quando ela 
já estava casada, Simone 
conta que voltou a ser in-
sultada, violentada física 
e moralmente. Segundo 
ela, ao terminar o relacio-
namento, o ex-companhei-
ro a ameaçava de morte, o 
que acarretou alguns trau-
mas, principalmente, mui-
ta insegurança e medo. Por 
isso, ela é favorável ao pro-
jeto de lei que prevê que os 
agressores de mulheres po-
derão ser obrigados a usar 
dispositivos eletrônicos in-
dicativos de suas localiza-
ções.

“Tudo o que for feito a res-
peito da proteção para a mu-
lher é muito válido, porque 
é uma forma de intimidar, 

A Polícia Federal 
de Jales retor-
nou na tarde de 
segunda-feira, 

9, ao campus da Universi-
dade Brasil, em Fernandó-
polis, para apreender novos 
documentos. A instituição 
foi alvo da Operação Vaga-
tomia, que investiga uma 
organização criminosa sus-
peita de vender vagas e co-
meter fraudes no Fies, Prou-
ni e Revalida.

De acordo com a PF, equi-
pes policiais estiveram no 
local para recolher papeis 
que tinham sido solicitados 
pela polícia na semana pas-
sada e foram entregues pe-
la direção da Universidade 
Brasil. A maioria é relacio-
nada aos contratos de alu-
nos com o Fies.

Durante a operação defla-
grada na última terça-feira, 
3, vinte pessoas foram pre-
sas. No sábado, 8, a Justiça 
Federal prorrogou por mais 
5 dias a prisão de 11 suspei-
tos. Dois investigados com 
mandado de prisão expedi-
do seguem foragidos.

Entre as pessoas presas 
estão o empresário e reitor 
da universidade, o enge-
nheiro José Fernando Pinto 
Costa, de 63 anos, e o filho 
dele, Stefano Bruno. Am-
bos são apontados pela po-
lícia como chefes da orga-
nização. Segundo a PF, eles 
utilizavam o dinheiro obti-
do nas fraudes para com-
prar jatinhos, helicópteros 
e imóveis de luxo. As vagas 
eram compradas por até R$ 
120 mil.

Também estão presos o 
diretor geral do campus 
fernandopolense, Amauri 
Piratininga, além do advo-

é uma forma de trazer um 
alerta e eu sou totalmente 
de acordo”, diz.

Atualmente, a Simone dá 
palestras, faz trabalhos de 
assessoria para mulheres 
que também sofreram algum 
tipo de violência e é funda-
dora do Projeto Hadassah. O 
intuito dela, agora, é termi-
nar de construir a Casa de 
Apoio em Porto Seguro, on-

de ela poderá receber mu-
lheres de todos os Estados 
brasileiros, durante alguns 
dias, e oferecer apoio à elas.

O projeto de lei, que prevê 
que os agressores de mulhe-
res poderão ser obrigados a 
usar tornozeleiras eletrôni-
cas, segue para análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça, onde receberá deci-
são terminativa.

Novos documentos são apreendidos 
em universidade investigada pela PF

Policiais estiveram no local para recolher papeis que tinham sido solicitados pela
polícia na semana passada e foram entregues pela direção da instituição

à  VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Agressores poderão ter que 
usar tornozeleira eletrônica
O projeto de lei já foi aprovado na semana passada pela Comissão de Direitos Humanos (CDH) e, 
agora, segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça, onde receberá decisão terminativa

O projeto de lei prevê que os agressores de mulheres
poderão ser obrigados a usar tornozeleiras eletrônicas

O advogado de defesa dos 
donos da universidade disse 
que eles responderam todos 
os questionamentos do Mi-
nistério Público e que, até o 
momento, não existem ele-
mentos que apontem que os 
donos tinham conhecimento 
das fraudes. A universida-
de afirma que está à dispo-
sição da polícia para prestar 
esclarecimentos.

OPERAÇÃO 
As investigações começa-

ram no início do ano após a 
PF receber informações de 
que estariam ocorrendo ir-
regularidades no campus 
de um curso de medicina 
em Fernandópolis.

De acordo com a PF, vagas 
para ingresso, transferência 
e financiamentos Fies para o 
curso de medicina estariam 
sendo negociados por até R$ 
120 mil por aluno.

O esquema contava com 
“assessorias educacionais”, 
que vendiam vagas no curso 
de medicina, financiamen-
tos Fies e Prouni, além de 
fraudes em cursos relacio-
nados ao Exame Revalida.

De acordo com a PF, essas 
assessorias tinham o apoio 
dos donos e toda a estrutu-
ra administrativa da univer-
sidade para negociar cente-
nas de vagas para alunos, 
que aceitaram pagar pelas 
fraudes em troca de matrí-
cula no curso de medicina. 
Ao todo, 250 policiais fede-
rais foram às ruas para cum-
prir 77 mandados nas cida-
des de Fernandópolis, São 
Paulo, São José do Rio Preto 
(SP), Santos (SP), Presidente 
Prudente (SP), São Bernar-
do do Campo (SP), Porto Fe-
liz (SP), Meridiano (SP), Mu-
rutinga do Sul (SP), São João 
das Duas Pontes (SP) e Água 
Boa (MT).

gado e ex-professor Orlan-
do Machado, e a cúpula do 
Fernandópolis Futebol Clu-
be: Oclécio Dutra (presiden-
te) e Ricardo Saravalli (vice), 
acusados de captar alunos, 

uma espécie de assessoria 
para a diretoria da univer-
sidade. 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) pediu a instaura-
ção de um inquérito policial 

para apurar a responsabili-
dade de servidores do Mi-
nistério da Educação (MEC) 
suspeitos de terem omitido 
informações para contribuir 
com as fraudes.

Os documentos apreendi-
dos foram levados para a de-
legacia da Polícia Federal de 
Jales e vão ser analisados as-
sim como os que foram apre-
endidos anteriormente.

Documentos foram apreendidos na Universidade Brasil em Fernandópolis

Fotos: Divulgação/Polícia Federal de Jales
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP
CONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: PROAM | ASSESSORIA E CONSULTORIA

RESULTADO FINAL

01 - FISCAL MUNICIPAL DE TRIBUTOS - MACEDÔNIA

POSIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP MAT CGA CE NOTA FINAL RESULTADO

1º VAGNER ALVES CUBA 00000293648554 01/10/1976 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 Classificado

2º LUIS FELIPE GALDINO CASTRO DA SILVA 00000456802356 06/03/1995 8,00 10,00 7,00 9,00 34,00 Classificado

3º ANA PAULA SILVA TORRES 00000354405500 07/08/1989 8,00 8,00 7,00 9,00 32,00 Classificado

4º PRISCILA PERISSINI DE ASSIS 00000400645075 20/06/1984 9,00 9,00 5,00 7,00 30,00 Classificado

5º BRENER LEOPOLDINO 00000475123244 31/03/1991 7,00 8,00 8,00 7,00 30,00 Classificado

6º MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS 00000047372666 23/03/1991 6,00 9,00 4,00 8,00 27,00 Classificado

7º DANILO GONÇALVES PEREIRA 00000496129442 02/01/1994 8,00 9,00 5,00 4,00 26,00 Classificado

8º THAYRLEN GREISE DRIGO PRODOMO 00000375458244 21/12/1995 8,00 6,00 5,00 7,00 26,00 Classificado

9º DOUGLAS HENRIQUE OLIVATTO 00000448158553 18/12/1988 5,00 9,00 4,00 7,00 25,00 Classificado

10º LAÉRCIO CARLOS FIGUEIREDO GOMES JUNIOR 00000466767699 04/09/1990 6,00 7,00 6,00 6,00 25,00 Classificado

11º ESTÉFANY PEREIRA RAUL RANDOLFO 00000001957059 29/10/1993 7,00 6,00 3,00 6,00 22,00 Classificado

12º WESLEY OLIVEIRA LOPES 00000497792540 23/12/1997 5,00 6,00 6,00 5,00 22,00 Classificado

13º PETRONILHO CORRÊA JUNIOR 00000141779366 17/06/1968 8,00 5,00 3,00 5,00 21,00 Classificado

14º SILVIO LUIS BELATI 00000203985515 24/02/1970 4,00 5,00 7,00 5,00 21,00 Classificado

15º HUGO VENANCIO DE SOUZA 00000444518782 16/01/1995 5,00 7,00 4,00 5,00 21,00 Classificado
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01 - FISCAL MUNICIPAL DE TRIBUTOS - MACEDÔNIA

POSIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP MAT CGA CE NOTA FINAL RESULTADO

1º VAGNER ALVES CUBA 00000293648554 01/10/1976 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00 Classificado

2º LUIS FELIPE GALDINO CASTRO DA SILVA 00000456802356 06/03/1995 8,00 10,00 7,00 9,00 34,00 Classificado

3º ANA PAULA SILVA TORRES 00000354405500 07/08/1989 8,00 8,00 7,00 9,00 32,00 Classificado

4º PRISCILA PERISSINI DE ASSIS 00000400645075 20/06/1984 9,00 9,00 5,00 7,00 30,00 Classificado

5º BRENER LEOPOLDINO 00000475123244 31/03/1991 7,00 8,00 8,00 7,00 30,00 Classificado

6º MATHEUS VIEIRA DOS SANTOS 00000047372666 23/03/1991 6,00 9,00 4,00 8,00 27,00 Classificado

7º DANILO GONÇALVES PEREIRA 00000496129442 02/01/1994 8,00 9,00 5,00 4,00 26,00 Classificado

8º THAYRLEN GREISE DRIGO PRODOMO 00000375458244 21/12/1995 8,00 6,00 5,00 7,00 26,00 Classificado

9º DOUGLAS HENRIQUE OLIVATTO 00000448158553 18/12/1988 5,00 9,00 4,00 7,00 25,00 Classificado

10º LAÉRCIO CARLOS FIGUEIREDO GOMES JUNIOR 00000466767699 04/09/1990 6,00 7,00 6,00 6,00 25,00 Classificado

11º ESTÉFANY PEREIRA RAUL RANDOLFO 00000001957059 29/10/1993 7,00 6,00 3,00 6,00 22,00 Classificado

12º WESLEY OLIVEIRA LOPES 00000497792540 23/12/1997 5,00 6,00 6,00 5,00 22,00 Classificado

13º PETRONILHO CORRÊA JUNIOR 00000141779366 17/06/1968 8,00 5,00 3,00 5,00 21,00 Classificado

14º SILVIO LUIS BELATI 00000203985515 24/02/1970 4,00 5,00 7,00 5,00 21,00 Classificado

15º HUGO VENANCIO DE SOUZA 00000444518782 16/01/1995 5,00 7,00 4,00 5,00 21,00 Classificado
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1º CRISTINA FAVARO MEGA 00000294649335 24/04/1979 50,00 50,00 Classificado

2º ANDRE HENRIQUE FERREIRA ALVES 00000095808409 26/12/1993 49,00 49,00 Classificado

3º ADILSON TERLONE 00000005957308 16/02/1971 48,00 48,00 Classificado

4º LUCAS CORREIA DE LIMA 00001192679008 11/12/1990 48,00 48,00 Classificado

5º LETÍCIA MARA ANTUNES 00000401459949 12/04/1993 48,00 48,00 Classificado

6º BEATRIZ BROGIO 00000076266875 19/07/1984 47,00 47,00 Classificado

7º BRUNA PARIZI 00000329228006 06/04/1988 47,00 47,00 Classificado

8º MAURO SILVIO FERRARI JUNIOR 00000477774180 10/06/1991 47,00 47,00 Classificado

9º EWERTON QUEIROZ RODRIGUES 00000001787321 03/03/1994 47,00 47,00 Classificado

10º MARILIA DELLAGNESI MEDEIROS 00000454049353 03/05/1994 47,00 47,00 Classificado

11º BEATRIZ TOMÉ DE FARIA SOLDERA 00000451564947 16/02/1995 47,00 47,00 Classificado

12º FABIANA FERNANDES DE GODOY 00000058824483 22/11/1974 46,00 46,00 Classificado

13º NATHALIA ALMEIDA PINHEIRO 00000436669080 22/04/1986 46,00 46,00 Classificado

14º HEBERT FABIANO SILVA PEDROSO FILHO 00000042097992 23/03/1995 46,00 46,00 Classificado

15º FADEL DAVID ANTONIO NETO 00000221593536 21/04/1973 45,00 45,00 Classificado

16º CELSO BRUNO TORMENA 00000588628219 18/05/1985 45,00 45,00 Classificado

17º LUCAS DE PAULA 00000463090986 23/01/1990 45,00 45,00 Classificado

18º NATÁLIA SCALABRINI DOS ANJOS 00000462531910 18/04/1990 45,00 45,00 Classificado

19º BIANCA GUINELI LHETY 00000478703429 11/01/1991 45,00 45,00 Classificado

20º GLEISON AIRES DE CARVALHO 00000477895803 03/03/1991 45,00 45,00 Classificado

21º MARCOS ANTONIO CAMPOLI DOS SANTOS 00000484811915 06/07/1992 45,00 45,00 Classificado

22º RENAN DENNY FEITOSA FERNANDES 00000234229032 21/03/1977 44,00 44,00 Classificado

23º FÁBIO ARTHUR SIMÕES GONZALEZ 00000448908566 16/02/1989 44,00 44,00 Classificado

24º BÁRBARA SILVA VESSONI 00000001639967 11/11/1990 44,00 44,00 Classificado

25º JOHN VICTOR RAMOS DE CASTRO 00000489404261 19/08/1992 44,00 44,00 Classificado

26º AGOSTINHO ANTONIO DE MENEZES PAGOTTO 00000017406790 10/01/1968 43,00 43,00 Classificado

27º ANTONIO LOPES MARQUES 00000343043233 23/02/1971 43,00 43,00 Classificado

28º CLESTON CRISTIANO DOS SANTOS 00000265987520 01/03/1976 43,00 43,00 Classificado

29º OTTON CASSIO RIBEIRO BARBOSA 00000011346975 14/03/1989 43,00 43,00 Classificado

30º MOIRA CAROLINE DASSAN 00000453405198 06/07/1994 43,00 43,00 Classificado

31º JORGE ANTONIO PANTANO PANSANI 00000029197682 07/03/1978 42,00 42,00 Classificado

32º ANDREZA FERNANDA VELO MORAES 00000332099374 29/08/1981 42,00 42,00 Classificado

33º DIEGO DE SOUZA PAES 00000001319187 31/05/1984 42,00 42,00 Classificado

34º DIOGO VICENTE CÂNOVAS DEFLINO 00000439781735 27/01/1987 42,00 42,00 Classificado

35º CAIO VINICIUS XAVIER VARELLA 00000285348346 27/08/1990 42,00 42,00 Classificado

36º ARTUR MANOEL BIZ 00000396764368 04/03/1991 42,00 42,00 Classificado

37º GABRIEL MANDARINI GONZAGA 00000484844131 02/06/1992 42,00 42,00 Classificado

38º PATRICIA DA SILVA MORAIS 00000005562509 14/03/1994 42,00 42,00 Classificado

39º LUCAS TAVARES SIMÃO 00000463275317 03/05/1994 42,00 42,00 Classificado

40º ALISON LUIZ GOMES DA SILVA 00000413044919 24/08/1994 42,00 42,00 Classificado

41º ALAN ANDRADE GOVEIA 00000001220394 05/11/1995 42,00 42,00 Classificado

42º JOANA ROBLES ITTA FERREIRA 00000324703612 21/07/1980 41,00 41,00 Classificado

43º REGIANE S. FAZZIO GONZALEZ THIAGO 00000222727019 23/05/1981 41,00 41,00 Classificado

44º LILIAN FERREIRA CRIADO 00000029691423 19/04/1983 41,00 41,00 Classificado

45º BRUNO BELTRAN 00000475704538 04/11/1991 41,00 41,00 Classificado

46º STELLA SCAPIN GALEGO 00000481525154 22/06/1992 41,00 41,00 Classificado

47º CAROLINA DE CARVALHO SABINO 00000049681672 18/04/1993 41,00 41,00 Classificado

48º JULIANA PASSERINI RODRIGUES POIATI 00000401073531 18/01/1986 40,00 40,00 Classificado

49º FERNANDA FREITAS DE SOUZA 00000466697454 11/09/1990 40,00 40,00 Classificado
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A não liberação de 
doses da vacina 
antirrábica pe-
lo Ministério da 

Saúde fez com que a cidade 
de Fernandópolis suspen-
desse, temporariamente,  a 
campanha de vacinação em 
cães e gatos. Quase todos 
os municípios brasileiros 
tiveram a ação cancelada, 
com exceção às áreas de 
risco que serão priorizadas, 
sendo  consideradas priori-
tárias as regiões que tive-
ram casos 
confirma-
dos de rai-
va em cães 
e os muni-
cípios que 
fazem fron-
teira com a 
Bolívia.

 “Recebe-
mos um ofí-
cio circular do Governo do 
Estado, por meio do Insti-
tuto Pasteur, informando o 
não envio da vacina. Já es-
tamos com campanha pron-
ta, datas, locais, materiais 
de divulgação e toda estru-
tura, porém fomos surpreen-
didos de que o laboratório 
responsável pela disponibi-
lização das doses não forne-
cerá o produto e não há pre-
visão para o abastecimento. 
Desta forma não será possí-
vel, no momento, realizar a 
campanha em Fernandópo-
lis”, explicou o veterinário 

coordenador 
do Centro de 
Controle de 
Zoonose, Dr. 
Mileno To-
nissi.

Sem essa 
ação, os do-
nos precisam levar os ani-
mais a uma clínica par-
ticular ou pet shop para 
tomarem a vacina, que é de 
suma importância. A quan-
tidade ideal de vacinas pa-
ra imunizar todos os  ani-
mais de Fernandópolis é de 
11mil doses.

SOBRE A 
RAIVA  

A vacina-
ção ocor-
re todos os 
anos gra-
tuitamen-
te e é obri-
gatória para 
animais com 
mais de 3 

meses. A raiva é uma do-
ença transmissível. O vírus 
pode ser transmitido para 
humanos e apesar de con-
trolada em grandes centros, 
a raiva é uma doença que 
ainda não foi erradicada. É 
uma doença rural que pos-
sui reservatórios, o principal 
deles o morcego, que carre-
ga o vírus e transmite a ou-
tros mamíferos. A vacina é a 
forma mais eficaz para ten-
tar manter a raiva controla-
da. É uma estratégia de saú-
de pública essencial para o 
controle da doença. 

Sem as doses no sistema público, donos de
animais precisam ir a clínicas particulares

Vacinação 
contra a raiva é 
temporariamente 
suspensa em 
todo Estado
A vacinação ocorre todos os anos 
gratuitamente e é obrigatória para
animais com mais de 3 meses

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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50º OSMAR APARECIDO RANDOLFO JUNIOR 00000001834203 16/03/1992 40,00 40,00 Classificado

51º AGUINALDO ÍTALO DOS SANTOS ALCANTARA 00000040282384 25/07/1995 40,00 40,00 Classificado

52º GUSTAVO MARSOLA PANSANI 00000456470657 28/02/1996 40,00 40,00 Classificado

53º GABRIEL MACHADO DE JESUS 00000045813130 13/07/1996 40,00 40,00 Classificado

54º MÁRCIO JOSÉ DA CRUZ MARTINS 00000144032570 25/03/1965 39,00 39,00 Classificado

55º WAGNER ANTONIO PINTO JUNIOR 00000026340139 15/08/1976 39,00 39,00 Classificado

56º LUCIANA LUCATTO DE CAMPOS 00000436668075 13/08/1987 39,00 39,00 Classificado

57º GIAN PAULO MASSUIA 00000497643467 22/03/1993 39,00 39,00 Classificado

58º NAYARA SANTIAGO RUIZ 00000489859860 06/05/1993 39,00 39,00 Classificado

59º JOÃO VITOR AMARAL NAGO 00000040761056 31/10/1996 39,00 39,00 Classificado

60º CLAUDOMIRO DIAS PEREIRA 00000011952899 20/07/1958 38,00 38,00 Classificado

61º SOLANGE SILVA NUNES 00000008138513 20/07/1977 38,00 38,00 Classificado

62º PABLO PAIVA LACERDA 00000275086057 17/03/1978 38,00 38,00 Classificado

63º LIRIS DELMA PERINAZZO ZIMARO 00000337759042 28/02/1984 38,00 38,00 Classificado

64º FERNANDO JOSÉ PEREIRA PISSOLITO 00000406442411 17/12/1984 38,00 38,00 Classificado

65º CÁSSIA HILLES HEIM RODRIGUES 00000099758554 11/07/1988 38,00 38,00 Classificado

66º IGOR SANTOS PIMENTEL 00000471095357 01/02/1991 38,00 38,00 Classificado

67º ROSICLER VILA MARQUES 00000277784517 02/07/1979 37,00 37,00 Classificado

68º MURILO APARECIDO PEREIRA BOZELI 00000422156905 05/07/1986 37,00 37,00 Classificado

69º CAMILA AGUSTINI SCARLATTI RICCI 00000449913910 12/08/1989 37,00 37,00 Classificado

70º LUIZ PAULO DE ARRUDA 00000479693158 17/03/1992 37,00 37,00 Classificado

71º SERGIO LAVESO FILHO 00000497134159 29/01/1994 37,00 37,00 Classificado

72º THALES MOURA MADUREIRA 00000437887017 21/04/1994 37,00 37,00 Classificado

73º FERNANDO AMARO ZOCAL LINHARES 00000504710084 16/05/1995 37,00 37,00 Classificado

74º MARCO ANTONIO CANDIDO 00000200202996 08/12/1971 36,00 36,00 Classificado

75º YASMINE ALTIMARE DA SILVA 00000267218424 23/08/1980 36,00 36,00 Classificado

76º LETÍCIA ALANA SOLIGO 00000476033445 17/04/1991 36,00 36,00 Classificado

77º PEDRO HENRIQUE VIEIRA TENÓRIO 00000001691346 06/09/1992 36,00 36,00 Classificado

78º PÂMELA VICTOR RODRIGUES 00000483206167 31/12/1992 36,00 36,00 Classificado

79º FULVIO SANTANA AMORIM 00000497571985 28/02/1995 36,00 36,00 Classificado

80º DANIELE CORREA LAVESO 00000454674880 02/10/1995 36,00 36,00 Classificado

81º LUIS FERNANDO GALHARDO 00000025595508 28/06/1975 35,00 35,00 Classificado

82º AGOSTINHO BARBOSA NETO 00000434746241 02/06/1987 35,00 35,00 Classificado

83º GUSTAVO ALVES BALBINO 00000445538090 01/12/1988 35,00 35,00 Classificado

84º MAYANE LARISSA BARRIENTOS PAVÃO 00000471065997 12/11/1990 35,00 35,00 Classificado

85º LETICIA DE PONTES MENEZES 00000491031294 05/08/1993 35,00 35,00 Classificado

86º PAULO ROGÉRIO GONÇALVES DA SILVA 00000021371388 04/02/1972 34,00 34,00 Classificado

87º GUSTAVO PADILHA PEREES 00000288273515 26/03/1983 34,00 34,00 Classificado

88º MIRIAN LOPES MARQUES 00000057394016 20/04/1984 34,00 34,00 Classificado

89º UESLEI SILVARES PEREIRA 00000461921054 14/04/1990 34,00 34,00 Classificado

90º LÍGIA SILVA VICTORASSI 00000486823593 12/07/1992 34,00 34,00 Classificado

91º CRYSTIANE MENEZES PAGOTTO 00000020395936 04/08/1970 33,00 33,00 Classificado

92º ELLEN REGINA NITOPI SIQUEIRA GARUZE 00000284956752 02/03/1978 33,00 33,00 Classificado

93º JANIELE PEREIRA ALBANEZ 00000423597103 20/05/1988 33,00 33,00 Classificado

94º DOUGLAS ALONSO BORGES 00000481605757 04/11/1992 33,00 33,00 Classificado

95º LARISSA DA SILVA INACIO PEREIRA 00000452861913 20/04/1996 33,00 33,00 Classificado

96º FLAVIA FERNANDA TROMBIN 00000282975974 07/12/1979 32,00 32,00 Classificado

97º ADRIANA GISZELE DA SILVA NASCIMENTO 00000335792339 26/09/1980 32,00 32,00 Classificado

98º ARIANE DOS PASSOS DO NASCIMENTO SANTANA 00000479625013 01/10/1991 32,00 32,00 Classificado

99º PAMELA MARTINS DA SILVA RAIMUNDO 00000403065719 19/10/1995 32,00 32,00 Classificado

100º MARCEL DE SOUZA 00000430906250 25/11/1983 31,00 31,00 Classificado
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101º CAROLINE BARISON FERREIRA 00000341934069 08/03/1985 31,00 31,00 Classificado

102º AILA LUIZA GOULART DEFENDI 00000489981653 10/07/1993 31,00 31,00 Classificado

103º PATRICIA PASSOS ALVES 00000497545585 10/05/1994 29,00 29,00 Classificado

104º MURIELY PETINELLI TEODORO 00000489678750 18/06/1993 27,00 27,00 Classificado

105º THAIS CRISTHINA ALFO ROSSI 00000406702676 27/04/1993 25,00 25,00 Classificado

106º LARISSA PEREIRA DA SILVA 00000427355060 04/03/1994 25,00 25,00 Classificado
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101º CAROLINE BARISON FERREIRA 00000341934069 08/03/1985 31,00 31,00 Classificado

102º AILA LUIZA GOULART DEFENDI 00000489981653 10/07/1993 31,00 31,00 Classificado

103º PATRICIA PASSOS ALVES 00000497545585 10/05/1994 29,00 29,00 Classificado

104º MURIELY PETINELLI TEODORO 00000489678750 18/06/1993 27,00 27,00 Classificado

105º THAIS CRISTHINA ALFO ROSSI 00000406702676 27/04/1993 25,00 25,00 Classificado

106º LARISSA PEREIRA DA SILVA 00000427355060 04/03/1994 25,00 25,00 Classificado
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(17) 99627-6349  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 350 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 36 MIL +  TRANSF.  DIV.
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.

Continua na próxima página
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A erradicação global 
da malária, uma 
das doenças mais 
antigas e mortais 

do mundo, pode ser alcança-
da até 2050, mostra novo es-
tudo publicado nesta segun-
da-feira, 9, pela comissão para 
a malária da revista científica 
The Lancet. “Um futuro livre 
de malária pode ser alcança-
do tão cedo como em 2050”, 
diz o estudo, de autoria de 41 
dos principais especialistas 
mundiais em malária, ciên-
cias biomédicas, economia e 
políticas de saúde.

A pesquisa mostra as evi-
dências científicas, combinan-
do-as com novas análises epi-
demiológicas e financeiras que 
demonstram que - com as fer-
ramentas e estratégias certas 
e o financiamento adequado - a 
erradicação da doença é possí-
vel no espaço de uma geração.

Os especialistas identificam 
três medidas para inverter a cur-
va de progressão da doença, 
acelerando a queda dos casos 
de malária em nível mundial, in-
cluindo um aumento anual de 
cerca de US$ 2 bilhões.

Entre as propostas dos es-
pecialistas estão melhorar a 
gestão e implementação dos 
atuais programas de controle 
da malária, fazer uso mais efi-
ciente das atuais ferramentas, 
desenvolver técnicas inovado-
ras que permitam ultrapassar 
os desafios biológicos da erra-
dicação e disponibilização, por 
parte dos países onde a malá-
ria é endêmica, de investimen-
to financeiro adequado. “Por 
muito tempo, a erradicação 
da malária foi um sonho dis-
tante, mas agora temos provas 
de que a doença pode e deve 
ser erradicada até 2050”, dis-
se Richard Feachem, co-pre-
sidente da Comissão Lancet 
para Erradicação da Malária 
e diretor do Grupo de Saúde 
Global da Universidade da Ca-
lifórnia, San Francisco (UCSF).

“O estudo diz que a erradi-
cação da malária é possível 
no tempo de uma geração, 
mas para alcançar essa visão 
comum não podemos conti-
nuar com a abordagem atu-
al. O mundo está num ponto 
crítico e devemos desafiar-
-nos com metas ambiciosas 
e comprometer-nos com as 
ações ousadas necessárias 
para as alcançar”.

Desde 2000, 
a incidência da 
malária e a ta-
xa de mortali-
dade em nível 
global caíram 
36% e 60”, res-
pectivamente. 
Foi registrado no período um 
aumento do investimento na 
prevenção e tratamento da 
doença, que em 2016 chegou 
a US$ 4,3 bilhões. Hoje, mais 
da metade dos países estão 
livres da malária.

Apesar dos progressos e 
dos esforços globais, mais de 
200 milhões de casos  são re-
gistrados em todo o mundo a 
cada ano, causando mais de 
500 mil mortes.

Os casos de malária aumen-
taram em 55 países da África, 
Ásia e América Latina e cres-
cem as preocupações com a re-
sistência dos mosquitos trans-
missores (vetores) aos atuais 
inseticidas e medicamentos.

A maioria dos novos casos 
de malária surge em apenas 
29 países, que são responsá-
veis por 85% das mortes re-
gistradas em 2017.

Entre os 29 países, apenas 
dois - Papua Nova Guiné e 
Ilhas Salomão - não estão lo-
calizados na África.

Apenas dois países africa-
nos - Nigéria e República De-
mocrática do Congo - são res-
ponsáveis por 36% dos casos 
da doença em nível mundial.

“Apesar dos progressos 
inéditos, a malária continua 
a privar comunidades em to-
do o mundo do seu potencial 
econômico, particularmente 
na África, onde apenas cinco 
países carregam quase me-
tade do peso global [da doen-
ça]”, adiantou Winnie Mpan-
ju-Shumbusho, membro do 
RBM Partnership to End Ma-
laria e co-presidente da co-
missão The Lancet para a er-
radicação da malária.

Ao comentar o estudo, o dire-
tor-geral da Organização Mun-
dial da Saúde, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, considerou a me-
ta “ousada”, levando em con-
ta que o objetivo não poderá 
ser alcançado “com as atuais 
ferramentas e abordagens”.

Por isso, apelou para “redo-
brados esforços” na investiga-
ção e desenvolvimento, maior 
e mais efetivo investimento e 
sistemas de saúde robustos, 
baseados na saúde primária e 
na cobertura universal. 

à  SAÚDE 

Novo estudo 
mostra que 
erradicação da 
malária será 
possível até 2050

A pesquisa mostra as evidências científicas, combinando-as
com novas análises epidemiológicas e financeiras

Atualmente mais da metade
dos países estão livres da malária

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP
CONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: PROAM | ASSESSORIA E CONSULTORIA

RESULTADO FINAL

03 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - MACEDÔNIA

POSIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP CP LEG TIT NOTA FINAL RESULTADO

1º MARA LUCIA PISSOLATO PEREZ 00000174025063 01/11/1967 8,00 12,00 12,00 - 32,00 Classificado

2º VALERIA ALENCAR BARBOSA 00000448202608 24/05/1989 8,00 11,00 11,00 2,00 32,00 Classificado

3º CAMILA DUART FERNANDES DE SOUZA 00000405060269 06/10/1988 9,00 10,00 11,00 - 30,00 Classificado

4º DJALMA FERNANDES DE OLIVEIRA 00000029587188 03/11/1978 8,00 9,00 12,00 - 29,00 Classificado

5º PATRÍCIA MARIA DE ARAÚJO BORGES 00000445289314 11/02/1989 8,00 9,00 10,00 2,00 29,00 Classificado

6º SUZIANE MORAIS MENDES MONÇÃO 00000342784158 09/09/1979 8,00 11,00 9,00 - 28,00 Classificado

7º LAIRES CARVALHO DE SOUZA GAVIOLI 00000017406798 16/02/1966 7,00 8,00 10,00 2,00 27,00 Classificado

8º LUCIMARA XAVIER 00000295871945 12/02/1979 7,00 10,00 8,00 2,00 27,00 Classificado

9º MICHELI TEODORO DA SILVA 00000287718402 05/09/1978 4,00 9,00 11,00 2,00 26,00 Classificado

10º PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUÊS 00000345490538 04/09/1985 7,00 8,00 9,00 2,00 26,00 Classificado

11º LARISSA THAINE PRANDINI 00000447362148 29/01/1996 6,00 8,00 10,00 2,00 26,00 Classificado

12º MARCIA ANDREA SOUZA DOS SANTOS 00000271535593 10/03/1974 5,00 11,00 6,00 2,00 24,00 Classificado

13º LADIA LEIZI MARINHO CAVALLINI 00000290512773 05/02/1979 7,00 7,00 8,00 2,00 24,00 Classificado

14º SARA PEREIRA DA SILVA 00000455931549 13/10/1987 7,00 9,00 7,00 - 23,00 Classificado

15º ANABELLI GIRARDI COLTURATO 00000455749553 18/07/1996 5,00 8,00 10,00 - 23,00 Classificado

16º ALINE CAMILA DE LIMA QUEIROZ 00000448202128 24/11/1989 6,00 6,00 10,00 - 22,00 Classificado

17º JOSILAINE MAIRA CESAR LUPPI 00000292588811 06/02/1981 7,00 6,00 8,00 - 21,00 Classificado

18º GRACIELE VANESSA CASSIMIRO DA SILVA 00000430905014 05/11/1984 4,00 9,00 8,00 - 21,00 Classificado

19º ANA FLAVIA DE SOUSA TRIVELATO ALMEIDA 00000409123377 28/10/1982 4,00 8,00 8,00 - 20,00 Classificado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA/SP
CONCURSO PÚBLICO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: PROAM | ASSESSORIA E CONSULTORIA

RESULTADO FINAL

04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - MACEDÔNIA

POSIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP CP LEG TIT NOTA FINAL RESULTADO

1º LEANDRO DE SOUZA SILVA 00000497133970 10/02/1994 10,00 14,00 14,00 - 38,00 Classificado

2º PAULA CRISTINA CONSTANTINO SANTOS 00000454833842 19/11/1995 5,00 8,00 8,00 5,00 26,00 Classificado
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RESULTADO FINAL

03 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEB I - MACEDÔNIA

POSIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP CP LEG TIT NOTA FINAL RESULTADO

1º MARA LUCIA PISSOLATO PEREZ 00000174025063 01/11/1967 8,00 12,00 12,00 - 32,00 Classificado

2º VALERIA ALENCAR BARBOSA 00000448202608 24/05/1989 8,00 11,00 11,00 2,00 32,00 Classificado

3º CAMILA DUART FERNANDES DE SOUZA 00000405060269 06/10/1988 9,00 10,00 11,00 - 30,00 Classificado

4º DJALMA FERNANDES DE OLIVEIRA 00000029587188 03/11/1978 8,00 9,00 12,00 - 29,00 Classificado

5º PATRÍCIA MARIA DE ARAÚJO BORGES 00000445289314 11/02/1989 8,00 9,00 10,00 2,00 29,00 Classificado

6º SUZIANE MORAIS MENDES MONÇÃO 00000342784158 09/09/1979 8,00 11,00 9,00 - 28,00 Classificado

7º LAIRES CARVALHO DE SOUZA GAVIOLI 00000017406798 16/02/1966 7,00 8,00 10,00 2,00 27,00 Classificado

8º LUCIMARA XAVIER 00000295871945 12/02/1979 7,00 10,00 8,00 2,00 27,00 Classificado

9º MICHELI TEODORO DA SILVA 00000287718402 05/09/1978 4,00 9,00 11,00 2,00 26,00 Classificado

10º PATRICIA DOS SANTOS RODRIGUÊS 00000345490538 04/09/1985 7,00 8,00 9,00 2,00 26,00 Classificado

11º LARISSA THAINE PRANDINI 00000447362148 29/01/1996 6,00 8,00 10,00 2,00 26,00 Classificado

12º MARCIA ANDREA SOUZA DOS SANTOS 00000271535593 10/03/1974 5,00 11,00 6,00 2,00 24,00 Classificado

13º LADIA LEIZI MARINHO CAVALLINI 00000290512773 05/02/1979 7,00 7,00 8,00 2,00 24,00 Classificado

14º SARA PEREIRA DA SILVA 00000455931549 13/10/1987 7,00 9,00 7,00 - 23,00 Classificado

15º ANABELLI GIRARDI COLTURATO 00000455749553 18/07/1996 5,00 8,00 10,00 - 23,00 Classificado

16º ALINE CAMILA DE LIMA QUEIROZ 00000448202128 24/11/1989 6,00 6,00 10,00 - 22,00 Classificado

17º JOSILAINE MAIRA CESAR LUPPI 00000292588811 06/02/1981 7,00 6,00 8,00 - 21,00 Classificado

18º GRACIELE VANESSA CASSIMIRO DA SILVA 00000430905014 05/11/1984 4,00 9,00 8,00 - 21,00 Classificado

19º ANA FLAVIA DE SOUSA TRIVELATO ALMEIDA 00000409123377 28/10/1982 4,00 8,00 8,00 - 20,00 Classificado
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04 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL - MACEDÔNIA

POSIÇÃO NOME DOCUMENTO NASC. LP CP LEG TIT NOTA FINAL RESULTADO

1º LEANDRO DE SOUZA SILVA 00000497133970 10/02/1994 10,00 14,00 14,00 - 38,00 Classificado

2º PAULA CRISTINA CONSTANTINO SANTOS 00000454833842 19/11/1995 5,00 8,00 8,00 5,00 26,00 Classificado
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AVISO DE LICITAÇÃO 
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes – 
SP, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2019, Processo nº 063/19, para 
contratação de empresa do ramo, visando a prestação de serviço 
especializado de médico na área de Pediatria. Data para apresentação 
das propostas será até às 9:00 horas do dia 24 de Setembro de 2019. O 
edital completo encontra-se a disposição no Setor de Compras da 
Prefeitura Municipal, situada à Rua Irmãos Brandini, nº 503, ou no 
Site.www-saojoaoddpontes.sp.gov.br.Todos esclarecimentos poderão ser 
obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3481-1277.São João 
das Duas Pontes – SP, 10 de Setembro de 2019.JOSE CARLOS BARUC-
Prefeito Municipal. 
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 

alguns telefones fixos da localidade de Araba tiveram seu funcionamento prejudicado 

no dia 06/09/2019 das 19h23 às 22h50. Assim que houve a ocorrência, enviamos 

equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de acidente na rede óptica da operadora, alguns 
telefones fixos da localidade de Palestina tiveram seu funcionamento prejudicado 
de 08/09/2019 às 21h43 até 09/09/2019 às 08h09. Assim que houve a ocorrência, 
enviamos equipes especializadas ao local e o lance de cabo óptico danificado foi 
recuperado.

Comunicado

ABANDONO DE EMPREGO
Pelicano Construções SA, com sede à Avenida Litério Grecco, nú-
mero 1666, Bairro Jardim Ipanema, em FERNANDOPOLIS-SP, 
CNPJ/MF sob nº 27.426.196/0001-37, solicita o comparecimento 
de seu funcionário, Marcos Carlos Siqueira Lima CTPS nº 89962-
0170-MG   no prazo de 48:00 horas, sob pena de não o fazendo, 
ser enquadrado no artigo 482, Letra I da CLT.

Fernandópolis-SP 11/09/2019.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTAS TÉCNICAS
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, CNPJ 

n.º01.611.213/0001-12, estabelecida na Av. dos Bandeirantes, n.º 
2255, Jd. Sarinha, nessa cidade de Ouroeste, Estado de São Paulo, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que a sessão para 
abertura de propostas técnicas das licitantes habilitadas referente ao 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 002/2019, objetivando a seleção das 
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUALIFICADAS QUE MANIFES-
TEM INTERESSE NA GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXE-
CUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL 
MUNICIPAL JOÃO VELLOSO (HMJV), se dará no dia 17/09/2019 
às 09:30 horas.

Ouroeste-SP, 10 de Setembro de 2019.
LIVIA LUANA COSTA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 11 de Setembro de 2019.
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AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE, torna público a 

suspensão da Sessão de Licitação referente ao Pregão Nº 040/2019, 
do Tipo Menor Preço, que visa a Contratação de empresa espe-
cializada no fornecimento de diversos itens de materiais gráficos, 
cuja sessão de abertura estava designada para às 09:00 horas do 
dia 12 de Setembro de 2.019. Cumpre salientar que em momento 
oportuno nova data será designada para a sessão de abertura do 
referido certame. 

Maiores informações, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Ouroeste, na Av. dos Bandeirantes, 2255, ou pelo telefone (17) – 3843-
3850, no horário normal do expediente.

Ouroeste/SP 10 de Setembro de 2019
LÍVIA LUANA COSTA OLIVEIRA

Prefeita Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 11 de Setembro de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.614.

à  TRADICIONAL 

CAPS AD promove ‘5ª  Feirinha de Artesanato’ 

O CAPS AD de Fer-
nandópolis pro-
move durante 
todo mês de se-

tembro, com encerramen-
to previsto para o dia 27 do 

mês, mais uma edição da tra-
dicional “Feirinha de Artesa-
nato”. Neste período serão 
comercializadas peças pro-
duzidas pelos pacientes as-
sistidos pelo CAPS AD, mui-
tos deles já abstinentes e 
outros a caminho.  

São pacientes adultos e 
adolescentes. Cada um em 
seu grupo, que junto com a 
terapia feita pelos  profissio-
nais vão conversando e con-
feccioando  as peças, que a 
cad anova produção se tor-
nam mais criativas. Entre os 

produtos à venda estão os 
quadros, porta retratos, co-
frinhos, porta guardanapos, 
porta papel de toalha, por-
ta chaves,  porta jóias e de-
mais peças. 

A feirinha fica nas depen-
dências do CAPS AD, na re-

cepção da unidade.  “Todas 
as pessoas que tiverem in-
teresse em conhecer os pro-
duto e adquirir uma das pe-
ças pode procurar a unidade 
e desta forma contribuir pa-
ra a  valorização da autoes-
tima dos nossos pacientes”, 

explanou a auxiliar adminis-
trativo, Eloísa Aguiar.  

A renda dos produtos se-
rá revertida para os pró-
prios pacientes , que poste-
riormente vão poder adquirir 
mais matéria prima para con-
fecção de novas peças .

A feirinha fica nas dependências do CAPS AD, na recepção da unidade

Produtos confeccionados pelos pacientes

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 
 
 
A Prefeita Municipal de Macedônia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
Resultado Final publicado em 10/09/2019, HOMOLOGA o Concurso Público nº 01/2019 para os cargos de 
Fiscal Municipal de Tributos, Procurador Jurídico, Professor de Educação Básica I – PEB I e Professor de 
Educação Básica II – Especialista em Educação Especial. 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLICA-SE e CUMPRA-SE. 
 

 
Prefeitura do Município de Macedônia/SP, 10 de setembro de 2019. 

 
 
 
 

Lucilene Cabreira Garcia Marsola 
Prefeita do Município 
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Eric Henry Liddell nasceu 
em Tianjin, na China, no 
dia 16 de janeiro de 1902. 
Era filho de missionários 

presbiterianos escoceses que exer-
ciam a atividade pastoral naquele 
país. Ainda na infância, foi enviado 
a Londres para estudar, enquanto 
seus pais continuaram o trabalho 
religioso na China. Na Universida-
de, apaixonou-se pelo atletismo, 
tornando-se um grande corredor.

Em 1924, Liddell foi selecionado 
para competir pela equipe da Grã-
-Bretanha nos Jogos Olímpicos de 
Paris. Iria participar de duas provas: 

100 e 200 metros. Entretanto, a eli-
minatória da prova dos 100 metros 
foi marcada para um domingo, dia 
considerado sagrado pela sua reli-
gião. Apesar do enorme desejo de 
participar da prova (para a qual ha-
via se preparado por vários anos), 
apesar da incrível pressão que re-
cebeu das autoridades britânicas, 
Liddell recusou-se a competir no 
domingo. Segundo suas palavras, 
Deus estava em primeiro lugar. A 
sua fé vinha antes do seu dever 
para com a pátria.

Diante da posição irredutível de 
Liddell, a equipe britânica decidiu 

inscrevê-lo na prova dos 400 me-
tros, cuja eliminatória ocorreria em 
outro dia. Ele aceitou participar. Ao 
final da competição, Liddell ven-
ceu a prova dos 400 metros, com o 
tempo de 47,6 segundos, batendo 
o recorde mundial então vigente. 
Ele disputou ainda a prova dos 200 
metros, ficando em 3º lugar.

A repercussão dos eventos ocor-
ridos nos Jogos Olímpicos de 1924 
transformaram Liddell em uma 
lenda. Não tanto pelo seu feito es-
portivo, mas principalmente pela 
sua demonstração de fé. A história 
da participação britânica naquela 

competição foi retratada no filme 
“Carruagens de Fogo”, vencedor 
do “Oscar” de 1981. Todos que ti-
verem a curiosidade de conhecer 
mais detalhes a respeito da vida 
de Eric Liddell vão descobrir fatos 
até mais edificantes que o relatado 
acima. Ele foi verdadeiramente um 
ser humano excepcional.

Eu não tenho a mesma fé de Eric 
Liddell, não tenho as mesmas con-
vicções que ele tinha. Para mim, 
a única coisa que Deus realmente 
espera de todos nós é que ame-
mos o nosso semelhante. Esta foi 
a lição que Jesus Cristo nos dei-
xou: “Amai o teu próximo como a 
ti mesmo”. Ensinamento simples, 
mas difícil de realizar. Amar não 
é um ato de vontade: amamos 
(ou não) independentemente do 
nosso desejo. Alguns indivíduos 
gostariam de amar determinadas 
pessoas, mas não conseguem; ou-
tros gostariam de deixar de amar 
alguém em especial, mas também 

não conseguem. É 
fácil amar as pes-
soas boas, justas, 
os nossos pais, os 
nossos filhos. Mas 
amar todos os seres 
humanos é muito 
difícil. Como pode-
mos amar os maus, 
os assassinos, os estupradores, os 
violentos?

Não acredito que seja importante 
para Deus que as pessoas guardem 
o domingo, que o considerem um 
dia sagrado. Ou que guardem o 
sábado, como pregam outras reli-
giões. Para mim, todos os dias são 
sagrados, e devemos agir, em to-
dos eles, com correção, bondade e 
solidariedade. Portanto, diferente-
mente de Eric Liddell, eu teria par-
ticipado da prova dos 200 metros 
no domingo. Nem por isso deixo de 
admirá-lo pela solidez de sua fé e 
pela defesa intransigente de suas 
convicções.

Uma prova de fé
l  Por AMAURy CÉSAR SOARES

Professor, Agente Fiscal de Rendas e Advogado

artigo

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

articulistas

No carrinho da en-
genheira civil, 
Carla Santiago, 
26 anos, os valo-

res dos produtos somavam 
R$ 250, mas a cliente pagou 
R$ 196 no caixa. O desconto 
aplicado na compra foi con-
quistado na palma da mão, 
por meio do aplicativo do su-
permercado em seu smar-
tphone. Em alguns estabe-
lecimentos de Fernandópolis, 
diversos clientes apostam na 
tecnologia para economizar 
até 40%. 

Carla olhou as ofertas dis-
poníveis pelo celular antes 
de ir ao supermercado, na 
zona norte do município, 
na manhã desta terça-feira, 

10. Há cerca de dois meses, 
ela descobriu o app. “Eu ve-
jo no aplicativo e vou ao su-
permercado. Somente pego o 
que tem desconto e faço bo-
as compras”, resume.

COMO FUNCIONAM? 
O cliente faz o download 

no celular, usa seus dados 
pessoais para fazer o cadas-
tro e pode aproveitar as van-
tagens sem pagar nenhuma 
taxa. Algumas ofertas são 
exclusivas para quem tem 
o app no celular. Outras po-
dem ser aproveitadas ape-
nas informando o CPF no 
caixa, na hora da compra. 
São alimentos, bebidas, 
utensílios, produtos de lim-
peza, de higiene e muitos 
outros, com descontos que 
vão, no geral, de 15% a 40%.

VANTAGEM
A estudante de Medicina, 

Marcela Oliveira, 22, foi avi-
sada por amigos que alguns 
postos de combustíveis de 
Fernandópolis também ado-
taram o uso de aplicativos na 
hora do pagamento. “É van-

tagem, sim, além de ser mais 
tranquilo. Depois que eu fi-
quei sabendo, sempre uso o 
aplicativo”, destaca.

O arquiteto Paulo Men-
des, 48, usa o aplicativo to-
da vez que precisa abas-
tecer o carro. “No começo 

fiquei um pouco com receio 
porque não sou muito adep-
to à tecnologia, mas logo me 
ensinaram a mexer no apli-
cativo e sempre o uso na ho-
ra de abastecer o meu auto-
móvel”, acrescenta.    

De outubro de 2017, mês 

de lançamento, a outubro 
de 2018, as vendas por meio 
de ofertas disponibilizadas 
no aplicativo, de acordo com 
a direção de um supermer-
cado do município, cresce-
ram 110%.  

VENDER MAIS
O professor Pedro Alencar, 

formado em Ciências Contá-
beis, explica que as empre-
sas investem em tecnologia 
para conhecer o comporta-
mento dos clientes e ven-
der mais. “É um meio de fi-
carem ainda mais próximas 
dos clientes. Melhor ainda é 
entender o padrão de con-
sumo do cliente. É natural 
que o supermercado faça 
uma compensação no valor 
dos produtos, para manter a 
margem de lucro”, salienta. 

à  NA PALMA DA MãO!

Fernandopolenses economizam até 40% com apps 
“Não sou adepto à tecnologia, mas logo me ensinaram a mexer no aplicativo e sempre o uso na hora de abastecer o automóvel”, diz arquiteto    

Algumas ofertas 
são exclusivas 
para quem tem 
aplicativo no celular

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net
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à  DEFINIDO

Depois de perder em casa para o 
Tupã por 2 a 1, o Catanduva se com-
plicou ma briga pela classificação às 
quartas de final do Campeonato Pau-
lista Segunda Divisão.  O técnico Pi-
nho reconheceu a dificuldade da mis-
são, mas garantiu que o clube vai se 
unir para vencer suas últimas parti-
das. "Não foi justo pelas oportunida-
des que perdemos. Temos chances, 
mas precisamos vencer as duas, não 
tem outra saída. Não adianta ficar re-
clamando. Temos que nos unir e ten-
tar algo quase impossível, que é con-
quistar os seis pontos", admitiu Pinho.

Com quatro pontos, o Catanduva 
está na lanterna (4º) do Grupo 13. No 
próximo sábado, o time recebe a lí-
der Francana, que tem sete pontos, 
e fecha sua participação fora de ca-
sa, diante do Marília, atual vice-líder 
com seis pontos.

Foi realizada na tarde desta 
terça-feira, dia 10, na Câ-
mara Municipal de Fernan-
dópolis, uma reunião que 

objetivou definir o futuro do Fernan-
dópolis Futebol Clube (Fefecê) na 
atual temporada. 

Ficou definido na reunião que Zé 

do Gás é o novo presidente do Fe-
fecê, Jerry Falcão vice-presidente e 
Junior Deto é o novo presidente do 
Conselho Deliberativo. 

Na reunião a palavra que mais foi 
pronunciada foi união. Cientes do 
momento delicado do clube o ob-
jetivo é viver um jogo de cada vez.

PRÓXIMO JOGO
O Fernandópolis lidera o Grupo 

com 10 pontos, em segundo vem 
o Guarulhos com 8, e em terceiro 
o São José também com 8 pontos.

Agora restam apenas mais duas 
partidas no grupo, por conta da de-
sistência do Grêmio Catanduvense.

Domingo dia 15 de setembro, às 
10h, o Fernandópolis visita o Guaru-
lhos, Um empate garante a classifi-
cação do Fefecê para a próxima fase.

Empresário Zé 
do Gás é o novo 
presidente do Fefecê 
Após reunião, Jerry Falcão assume a vice-presidência e
Junior Deto é o novo presidente do Conselho Deliberativo  

Jerry Falcão (vice-presidente), Zé do Gás (presidente) e Junior Deto (presidente do Conselho)

à  SEGUNDONA

Pinho reconhece dificuldade, mas 
crava: “Catanduva tem chances”

Treinador Pinho em sua apresentação ao Catanduva F.C. 

Com quatro pontos, o Catanduva está na lanterna (4º) do Grupo 13
Foto: Tamires Estruzani/Catanduva F.C.

 BRENDA CARDOSO

contato@oextra.net

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

cidade de Araraquara. O município foi 
representado por 17 atletas na com-
petição que reuniu os melhores kara-
tecas do Brasil. Ao todo, o campeo-
nato  contou com aproximadamente 
800 participantes filiados a Federa-
ção Brasileira de Karatê (FBK) vin-
dos de diferentes estados.

Para o sensei Adauto Guarnieri, o 
Campeonato Brasileiro é a realização 
de um sonho para os atletas. “Todos 
almejam essa competição e poder 
levar um grande número de atletas 
da Dojokan é uma grande conquis-
ta. Passamos momentos de alegria, 
luta e muito aprendizado. Parabéns 
a toda equipe”, disse.   

MEDALhISTAS
 Kumitê
l Larissa Ragiotto  -     Prata 
l Maria Fernanda Luppi Ramos  - Ouro 
l Ryan Leite Andrioli   - Ouro  
l Davi Lucas Gomes -  Prata 
l Jeferson Guimarães – Prata
l Edmilson Dornelli – Prata
l Gabriel Machado – Prata
l Sensei Adauto Guarnieri - Bronze
 Kata
l Enzo Pinheiro Souza – Bronze
l Edmilson Dornelli  - Prata
l Sensei Adauto Guarnieri - Prata

O Campeonato Brasileiro de 2020 
já está agendado para o mês de se-
tembro, em Brasília - Distrito Federal.

NOVAS COMPETIÇÕES
Passado o ‘Brasileiro’, maior com-

petição anual da equipe, os atletas da 
Dojokan se preparam para mais duas 
importantes competições esse ano, a 
‘Copa Monte Alto’ no mês de outubro, 
com a presença de aproximadamente 
25 competidores de Fernandópolis e 
‘Copa Rio Preto’ em novembro, que con-
tará com 50 karatecas da Associação.  

à  KARATÊ

Associação 
Dojokan conquista
11 medalhas 
no Brasileiro
O município foi representado por 17 atletas na competição

Equipe Dojokan no Campeonato Brasileiro

 A Associação de Karatê de Fer-
nandópolis/Dojokan fez bonito ao 
conquistar 11 medalhas no Campe-
onato Brasileiro de Karatê, realizado 
entre os dias 06 a 08 de setembro na 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quarta-feira, 18h00

Rania tenta impedir Camila de contar a 
verdade à Polícia. Laila questiona Almei-
dinha sobre a possibilidade de proteger 
Rania da fúria de Dalila. Fauze fica ator-
doado ao lembrar de Dalila. Bruno e Tere-
sa se preocupam com a falta de ânimo de 
Norberto. Abner é repreendido em seu 
primeiro dia de trabalho. Camila confes-
sa a Almeidinha, Laila e Jamil que foi ela 
quem tirou a vida de Aziz. Valéria prome-
te ajudar Camila.Cibele tem uma ideia 
para Benjamin reconquistar Letícia. Letí-
cia afirma a Benjamin que os dois devem 
continuar separados, pois teme a reação 
das pessoas. Fauze descobre que foi Ca-
mila quem atirou contra Aziz. Dalila re-
vela a Fauze que ele não é filho de Aziz.

BOM SUCESSO
Quarta-feira, 19h15

Sinistro sugere que Stefany siga Palo-
ma para saber onde ela trabalha. Fran-
cisca descobre que Luan precisa ar-
rumar um emprego. Sinistro decide 
sequestrar a família de Paloma para 
entrar na mansão. Sinistro obriga Wa-
guinho a participar do assalto. Mario 
avisa a Nana que Jesse Júnior a convi-
dou para um piquenique. Alberto con-
fessa a Paloma que tem vergonha de 
como agiu com Eric no passado. Ma-
rio revela a Nana que armou o pique-
nique para eles reviverem sua histó-
ria. Mario e Nana se beijam.

TOPÍSSIMA
Quarta-feira, 20h50

Mão de Vaca diz que Paulo Rober-
to pode ser o outro sócio do tráfico. 
Antonio leva um buquê de flores pa-
ra Sophia e se surpreende ao vê-la 
com Lima. Ela tenta se explicar, mas 
o taxista diz estar tudo acabado. Pe-
dro diz que seu filho deve parar de in-
vestigar o caso e eles discutem. Edi-
son tenta se desculpar, mas Rafael lhe 
acerta um soco. Beatriz pede os rela-
tórios das últimas compras do labora-
tório e Paulo Roberto fica tenso.

A DONA DO PEDAÇO
Quarta-feira, 21h00

Jô cede à chantagem e dá dinhei-
ro para Fabiana. Camilo estranha o 
comportamento de Vivi ao falar sobre 
o passado de Chiclete. Vivi ameaça 
processar Camilo. Chiclete diz a Vivi 
que precisa se livrar de Camilo. Ab-
dias admira as fotos de Sílvia na inter-
net. Cornélia expulsa Sabrina de sua 
casa e avisa que o restante da família 
viverá no luxo a seu lado.Sávio confor-
ta Sabrina. Agno convida Leandro pa-
ra sair. Evelina incentiva Antero a re-
cuperar sua memória. Beatriz propõe 
que Otávio volte a morar em sua casa. 
Régis procura Maria da Paz e garan-
te que assumirá a paternidade de Ar-
thur, caso se confirme. Téo questiona 
Jô sobre Fabiana.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Roger tenta convencer os acionis-
tas da 0110 a se posicionarem contra 
OTTO. Waldisney faz um acordo com 
Pendleton e libera os reféns, mas é 
levado pela polícia. Nadine retorna 
a 0110 para pegar seus pertences. 
Luisa e Marcelo fazem as pazes. A 
notícia de que Rato foi preso se es-
palha na comunidade Bem-Te-Vi e 
as gangues se reorganizam. Jeff 
briga com a mãe por ela ter se vol-
tado contra Brenda. Jeff e Vini pen-
sam em prestar queixas contra Ra-
to. Guilherme pergunta a Raquel se 
ela está com Jerry. Lorena conta a 
Poliana sobre a sombra que viu na 
casa de Pendleton.

MALhAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Cida protege Filipe e diz que Tadeu 
ensinou a Nina o nome de Rita. Meg 
se desespera com a possibilidade de 
Beto ser o pai de seu filho. Cléber ex-
plica a Anjinha sua situação com Nan-
da. Incentivados por Lara, Lígia e Jo-
aquim pensam em demitir Cida, mas 
Filipe assume que foi ele quem levou 
Nina para ver Rita. Jaqueline confron-
ta Karina na frente de César. Karina 
pede ajuda a Lara para afastar Jaque-
line de Milena.

Numerox
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social

imóveis

cozinha, banheiro e área de serviço. 
Terreno grande que dá para fazer 
outra casa. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua Fran-
cisco Alvizzi 117, Jardim Paulistano, 
com 2 quartos, sala, cozinha e ba-
nheiro. Terreno grande que dá pa-
ra fazer uma edicula. Interessados 
ligar (17) 99658-2534 / 99715-4897.

VENDE-SE ChÁCARA
Chácara  em Fernandópolis na Rua 
Antônio Papa 1078, Ipanema, em tor-
no de 6 lotes. Área com 2 casas, sen-
do que a maior tem 2 quartos, sa-
la, banheiro, cozinha e alpendre. Vai 
ser asfaltada a rua, com água, esgoto 
e luz. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vende-se área de 2.400 metros qua-

drados no perímetro urbano escritura-
da. Interessados ligar (17) 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno na Avenida Verg-
naud Mendes Caetano, no centro - 
Ótimo preço. Interessados ligar (17) 
99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE ÁREA
Vende-se área de 1.800 metros qua-
drados com escritura na área urba-

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 madeira-
mento tratado), 2 banhei-
ros externos próximos 
ao quiosque e dispen-
sa grande. Tudo com 
laje (exceto os cômo-
dos externos). Valor: R$ 
300.000,00 (Aceito troca 
em 50% do valor - Con-
sultar). Interessados li-
gar (17) 99715-4897.

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

VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis localizada 
na Rua Bahia, 196, com 3 quartos, 
2 banheiros, 2 salas, cozinha, co-
pa, área de serviço e garagem pa-
ra 2 carros. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Herminio Antoniolli, 66, Parque 
Paulistano, com 1 quarto, sala, 

na de Fernandópolis. Interessados 
ligar (17) 99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno no Parque Grama-
dão com 690 metros quadrados, qui-
tado. Interessados ligar (17) 99658-
2534.
----------------------------------------
VENDE-SE OU TROCA-SE CASA
Vende-se ou troca-se casa no Jar-
dim Santa Filomena, com suíte com 
guarda roupa embutido, 2 quar-
tos, sala, copa, cozinha toda pla-
nejada, banheiro, lavanderia, área 
com churrasqueira, garagem pa-
ra dois carros, toda equipada com 
cerca elétrica, concertina e sistema 
de alarme.  Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Santa Alberti-
na, no Jardim Itália, anexo à Prai-
nha, com área de 269,14 m2, ideal 
para área de lazer. R$ 42.000,00. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Ouroeste, no Jar-
dim São Lourenço VI, com 200,33 m2 
(ideal para Minha Casa, Minha Vida). 
R$ 25.000,00. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.

VENDE-SE TERRENOS
2 terrenos quitados e vizinhos em 
Ouroeste, com 365,76 m2 e 371,90 
m2, respectivamente, no Jardim 
São Lourenço VI. R$ 50.000,00 ca-
da. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Terreno em Valentim Gentil com 
1.550 m2 de área, contendo dois 
galpões para indústria, com área 
coberta total de 700 m2, alugados 
por R$ 2.100,00 por mês, no Dis-
trito Industrial (área urbana). R$ 
500.000,00. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENOS
2 terrenos vizinhos em Valentim 
Gentil, no Residencial Montebe-
lo, primeira quadra, defronte a 
Choplândia, cada um com área 
de  970,29 m2. R$ 230.000,00 ca-
da. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Terreno em Cosmorama, no Jar-
dim Progresso, de esquina, com 
292,38 m2 (possibilidade de des-
membrar e fazer dois lotes com ta-
manho para Minha Casa, Minha 
Vida). R$ 45.000,00. Interessados 
ligar (17) 99658-2534 / 99715-4897. 

celebridades

Bruna Marquezine relatou que seu pri-
meiro contato com os reflexos do machis-
mo em sua vida aconteceu ainda na ado-
lescência. “Eu tinha 17, 18 anos... Estava 
fazendo uma personagem na novela, a 
Lurdinha, e vi meu corpo sendo objeti-
ficado. Foi um tanto difícil ver as pesso-
as misturando ficção e vida real. Eu não 
tinha maturidade pra lidar com aquilo e 
não entendia aquilo”, afirmou a artista.

CARREIRA FICOU EM RISCO:
‘COGITEI PARAR DE ATUAR’

A atriz, que já declarou não se ver co-
mo sex symbol, acrescentou que acredi-
ta que, à época, o lado sexy da persona-
gem de “Salve Jorge” gerou situações 
complicadas. “Ver que, porque seu cor-
po está exposto em rede nacional, as 

pessoas podiam me julgar e me tratar 
de forma diferente... Inclusive transfe-
rir algo da ficção pela realidade, porque 
a personagem tinha um teor sexual. As 
pessoas achavam que podiam me tratar 
de uma forma. Foi a primeira vez que co-
gitei parar de atuar”, disse a jovem. Com 
planos de ir estudar no exterior em bre-
ve, ela ainda recordou as especulações 
sobre sua vida amorosa: “Tinha acabado 
de completar 18 anos, a cada semana di-
ziam que eu tinha saído com um cara no-
vo. Não sabia me lidar com as fakenews, 
por ter necessidade de me explicar. Era 
orientada a não me posicionar porque ia 
dar mais força para aquilo” “Ainda bem 
que tive uma rede de apoio que me aju-
dou a entender e não desistir”.

A sorridente Adriana Pedreiro Calgaro 
comemora idade nova nesta quarta-feira.

Izamara 
Inácio recebe 
inúmeras 
homenagens 
nesta data 
especial.

Neto Mathias é muito 
felicitado por completar 
idade nova. Parabéns!

Thiago Ussêro também 
está na lista dos 

homenageados do dia. 

Mulher de Mateus, da du-
pla com Jorge, Marcela Bar-
ra usou as redes sociais pa-
ra conversar diretamente 
com os seguidores. À espe-
ra de uma menina, a médica 
está radiante com a chega-
da da filha e já faz planos pa-
ra a hora do nascimento da 
caçula. “Data provável para 
o nascimento da Flor: 31/10 
(40 semanas). Gestações 
bem diferentes. Quero tentar 
parto normal de novo, dessa 
vez sem anestesia. Mas são 
só planos mesmo. Ela esco-
lhe!”, falou ela, que anunciou 
a gravidez em março. 

MARCELA BARRA 
EXPLICA ESCOLhA 
DO NOME DA FILhA

Marcella revelou o moti-
vo pelo qual escolhe o no-
me Flor para batizar a filha. 
“Foi o único nome que eu e 
Mateus gostamos os dois. 
Se fosse menino iria se cha-
mar Ian. Eu jurava que era 
menino”, entregou a empre-
sária, que lida bem com a 
exposição de Dom na web: 
“Nunca achei que fosse 
mostrar tanto meu filho em 
rede social. Mas meu dedo 
coça porque eu não aguen-
to tanta fofura”.

Bruna Marquezine viu prejuízos
do machismo na adolescência:
“corpo objetificado”

“Estava fazendo uma personagem
na novela, a Lurdinha”, contou ela

Mulher do 
sertanejo 
Mateus planeja 
parto da filha: 
“normal e sem 
anestesia”

Marcella é 
mulher de 

Mateus da dupla 
com Jorge 
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