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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 08/10/19

 30°

 20°

25mm
80%


chuva

76%
35%

SE
14km/h


vento

05:56h
18:21h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

QUA - 09/10/19
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 19°
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36%
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17km/h
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05:55h
18:21h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUI - 10/10/19
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 20°
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80%
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71%
27%
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20km/h
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05:54h
18:21h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEX - 11/10/19
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18:21h
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SÁB - 12/10/19
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Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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celebridades social

Vampeta pode ser preso por dever mais 
de R$ 200 mil em pensão e escola às filhas

Página A8

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações 
de Fernandópolis e região estão na 
coluna Social. Na foto, destaque pa-
ra Andresa Lopes. Confira também 
o resumo da sua novela favorita. Pá-
ginas A7 e A8

Mesmo separados há dois anos, Maria 
Ribeiro e Caio Blat ainda estão oficial-
mente casados. A discordância sobre a 
divisão de bens do ex-casal vem atra-
sando a assinatura do divórcio. Em jo-
go estão a casa onde eles viveram jun-
tos, localizada no Itanhangá, na Zona 
Oeste do Rio, avaliada hoje em R$ 6 mi-
lhões, e a produtora Casa Na Árvore Pro-
duções Artísticas e Culturais, que eles 
abriram em sociedade quando ainda 
eram casados.

Vampeta pode 
ser preso caso 
não quite o que 
deve de pensão 
alimentícia e es-
cola das duas fi-
lhas adolescen-
tes. As meninas 
moram com a 

mãe, Roberta Soares Galiza, e o padras-
to, em Miami. Somando os débitos, o ex-
-jogador terá que desembolsar cerca de 
R$ 200 mil para ficar em dia com a Justi-
ça. Um pedido de execução foi feito pe-
la escola Castanheiras, em Santana do 
Parnaíba, em São Paulo, onde as filhas 
estudaram até se mudarem para os EUA.

Disputa de bens atrasa divórcio de Maria 
Ribeiro e Caio Blat dois anos depois

à  EM APENAS 30 MINUTOS Chuva forte alaga
Em nota, Prefeitura afirma que obras de escoamento de água
estão sendo executadas nas imediações da rodoviária

novo terminal rodoviário 

EM APENAS
30 MINUTOS

Moradores pernoitam e formam 
fila gigante para fazer agendamento 
de inscrição para casas da CDHU

em Fernandópolis, para o agendamen-
to de interessados a participar do sor-
teio das casas da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urbano 

(CDHU). O esperado sorteio para as ca-
sas do Programa Minha Casa Minha Vi-
da fez centenas de pessoas passarem a 
noite na fila para agendar a inscrição. 

Entre terça-feira, 8, e quarta-feira, 9, 
todos os candidatos devem compare-
cer, em uma das duas datas, na sede 
do CPP. Página A2Uma fila enorme se formou, 

na noite desta segunda-fei-
ra, 7, em frente ao CPP  (Cen-
tro do Professorado Paulista), 

A Polícia Civil, através da Ope-
ração ‘Laranja Jales’  prendeu 
nesta terça-feira, 08, mais qua-
tro pessoas envolvidas com uma 
quadrilha especializada em rou-
bar produtos agrícolas em pro-
priedades rurais na região de Ja-
les (SP). A polícia acredita que 
com estas prisões, conseguiu de-
sarticular a quadrilha que já havia 
invadido várias fazendas. Foram 
6 meses de investigação e outras 
11 pessoas já haviam sido presas. 
Página A5

Presidente
da Câmara é 
afastado após 
ser acusado 
de assédio 
sexual

Polícia 
prende 
quadrilha
que roubava 
produtos
agrícolas
na região

Na noite desta segunda-feira, dia 
7, o presidente da Câmara Municipal 
de Meridiano, município localizado 
a 14 quilômetros de Fernandópolis, 
foi afastado do cargo após denúncia 
de assédio sexual feita por uma fun-
cionária pública. Segundo apurou a 
reportagem, por 7 votos a 1, o Legis-
lativo também aprovou a criação de 
uma CEI (Comissão Especial de In-
vestigação) para investigar o caso. 
Página A5

Paulista: técnico 
do Marília lamenta 
desvantagem, mas 
foca no acesso

 Página A6

Conselheiros 
Tutelares 
eleitos serão 
empossados em 
janeiro de 2020

 Página A2
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à  PERNOITARAM

imagem do dia
O Papa 
Francisco 
participa da 
1ª reunião de 
trabalho do 
Sínodo dos 
Bispos sobre a 
Amazônia, no 
Vaticano. Ele 
afirmou que 
a sociedade 
moderna 
não deve 
tentar impor 
suas regras 
aos povos 
indígenas, mas 
sim respeitar 
sua cultura e 
permitir que 
eles planejem 
seu próprio 
futuro.
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Uma fila enorme se 
formou, na noite 
desta segunda-fei-
ra, 7, em frente ao 

CPP  (Centro do Professorado 
Paulista), em Fernandópolis, 
para o agendamento de inte-
ressados a participar do sor-
teio das casas da Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbano (CDHU).

O esperado sorteio para as 
casas do Programa Minha Ca-
sa Minha Vida fez centenas 
de pessoas passarem a noi-
te na fila para agendar a ins-
crição. Entre terça-feira, 8, e 
quarta-feira, 9, todos os candi-
datos devem comparecer, em 
uma das duas datas, na se-
de do CPP, no horário entre 9h 
às 17h para o agendamento. 
É obrigatório a apresentação 
do RG da pessoa interessada. 
Nos dia do agendamento a pes-

Moradores formam fila gigante para
fazer agendamento de casas da CDHU

Votação realizada no último domingo contou com mais de 3 mil eleitores de Fernandópolis

O ano de 2019 será históri-
co para o Conselho Tutelar de 
Fernandópolis, que pela pri-
meira vez realizou uma elei-
ção aberta a toda população 
para a escolha dos 5 novos 
conselheiros tutelares que 
assumirão os trabalhos na 
gestão 2020 a 2024.

A votação aconteceu na 
‘EMEF Coronel’ durante o 
dia todo e contou com a par-
ticipação voluntária de quase 

3.100 eleitores que votaram 
em um dos 24 candidatos ap-
tos ao cargo.

Após encerramento da vota-
ção e lacração das urnas, com 
a presença da Comissão Es-
pecial Eleitoral, CMDCA, Mi-
nistério Público, acompanha-
da pelos fiscais indicados e 
por candidatos, foi realizada a 
contagem dos votos. Por volta 
das 20h10 foi divulgado o re-
sultado oficial da eleição com 
o nome dos cinco novos con-
selheiros e cinco suplentes.

Os novos representantes se-
rão empossados em 10 de ja-
neiro de 2020 e ficam a frente 
do cargo até janeiro de 2024, 
exercendo as atividades em 
regime de dedicação exclu-
siva, com jornada de 40 ho-
ras semanais.

SOBRE O CONSELHO
Os conselheiros tutelares 

são encarregados de zelar 
pela garantia e defesa dos di-
reitos da criança e do adoles-
cente, têm competência para 
aplicar medidas de proteção 

sempre que seus direitos fo-
rem ameaçados ou violados 
pelo estado, sociedade, pais 
ou responsáveis. O valor do 
vencimento mensal será de: 
R$ 2.764,46, bem como go-
zarão dos Direitos previstos 
no art. 134 da Lei Federal nº 
8.069/90 – Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente.

Todo procedimento para a 
escolha do Conselho Tutelar 
é feito pelo CMDCA (Conse-
lho Municipal da Criança e 
do Adolescente).

Conselheiros Tutelares eleitos que tomarão posse em janeiro de 2020: Vanessa Rodrigues de Moraes, 
João Batista dos Reis, Giuliano Ricardo Martins, Daiane Rilko Casale e Ana Paula Soler de Oliveira Carvalho

à  REPRESENTAÇÃO

Conselheiros Tutelares eleitos serão 
empossados em janeiro de 2020

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

soa receberá uma senha com 
data, horário prédeterminado 
e relação de documentos pa-
ra que ela retorne na semana 
seguinte e realize a inscrição. 
Sem o agendamento não será 
possível fazer a inscrição. To-

do processo de agendamen-
to e inscrições para a seleção 
dos interessados será realiza-
do pela CDHU, com apoio da 
Prefeitura de Fernandópolis.

CASAS POPULARES
Os interessados vão con-

correr a uma das 219 casas do 
programa que estão em cons-
trução no município, anexo ao 
bairro Jayme Leone. As uni-
dades habitacionais contam 
com uma área útil de 48,82 me-
tros quadrados e são compos-

tas por 2 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. As casas são 
construídas a partir de con-
vênio entre o Governo Fede-
ral, por intermédio do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), tendo a Caixa Fe-

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Hoje termina o prazo para o agendamento; intessados devem comparecer na sede do CPP munidos de RG

deral como agente financeiro 
executor, o Governo do Esta-
do de São Paulo, por meio da 
CDHU, e a Prefeitura de Fer-
nandópolis que fez a doação 
de toda área para a constru-
ção das moradias.

CRITÉRIOS
Residir no município de Fer-

nandópolis. Possuir capacida-
de civil e ser maior de 18 anos 
de idade ou ser emancipado 
para os grupos da demanda 
geral, deficientes, microcefalia 
e área de risco, se houver. Pos-
suir idade igual ou superior a 
60 anos para o grupo de ido-
sos. Ter renda familiar mensal 
bruta de até R$ 1.800,00 (valor 
definido pela legislação fede-
ral vigente e posterior altera-
ções); Para o cálculo da renda 
bruta não deverão ser consi-
derados eventuais rendimen-
tos provenientes de Benefício 
de Prestação Continua (BPC) 
e/ou Bolsa Família.

RESULTADO APÓS A APURAÇÃO DOS VOTOS

CLASSIFICAÇÃO - TITULARES

  Candidato Nº de Votos

 1º Vanessa Rodrigues de Moraes 294

 2º João Batista dos Reis 228

 3º Giuliano Ricardo Martins 228

 4º Daiane Rilko Casale 188

 5º Ana Paula Soler de Oliveira Carvalho 187

  Candidato Nº de Votos

 6º Agenor Manoel da Silva 177

 7º Alan José Mateus 148

 8º Eder Eduardo Doimo 143

 9° Naiara Suzie Zanardi de Castro Souza 131

 10° Cristiane Giseli Vanti 118

 11° Isabela Campoli Medeiros 112

 12° Manoel Franco de Souza 111

 13° Janimeire Almeida de Oliveira 109

 14° Paula Valéria de Castro Ribeiro Pereira 105

 15° Rosiane Bonifácio de Oliveira 103

 16° Egla Aparecida Freitas Munhoz Montilha 97

 17° Welton Francisco da Silva Freitas 94

 18° Lais Regina Dias De Mello 79

 19° Natália de Oliveira 77

 20° Anabelli Girardi Colturato 71

 21° Aline Maira Alves dos Santos 59

 22° Franciele Faria Penariol Astolfo 57

 23° Michele Aparecida Cunha 50

 24° Maria José Ragioto 37

CLASSIFICAÇÃO - SUPLENTES

Fila começou a ser formada no início da noite desta segunda-feira

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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à  EM APENAS 30 MINUTOS 

Chuva forte 
alaga novo 
terminal 
rodoviário 
Em nota, Prefeitura afirma que obras de 
escoamento de água estão sendo executadas 
nas imediações da rodoviária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017, destinado à seleção de candidatos e formação 
de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público municipal, das vagas atualmente 
existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, nos termos 
estabelecidos por este Edital:

RESOLVE:
I - Fica convocado, o candidato aprovado no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, 
nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de ser nomeado no cargo para o qual foi habilitado, 
de acordo com a seguinte relação:

Para o cargo de Agente de Controle de Vetores – Nível I

II - O candidato convocado, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valenti-
mgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/
valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações.

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado 
pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto 
Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 
14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para 
formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos 
estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37° 39,996  WILLIANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE 0000081 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017, destinado à seleção de candidatos e formação de 
cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público municipal, das vagas atualmente existentes 
e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, nos termos estabelecidos 
por este Edital: 

RESOLVE: 

I - Fica convocado, o candidato aprovado no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 
para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, 
Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 
13:00h às 16:30h, a fim de exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de ser nomeado 
no cargo para o qual foi habilitado, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Agente de Controle de Vetores – Nível I 
 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
3º 20636 ROBERTO CAETANO DA SILVA               9.858.423 11/10/1999 83,33 

 

II - O candidato convocado, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, destinado à seleção de candidatos e formação 
de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público municipal, das vagas atualmente 
existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, nos termos 
estabelecidos por este Edital:

RESOLVE:
I - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, 
nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de ser nomeada no cargo para o qual foi habilitada, 
de acordo com a seguinte relação:

Para o cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I

II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valentimgentil.
com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gen-
til), sendo que nele, constaram as demais informações.

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.
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PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11

 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado 
pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto 
Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 
14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para 
formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos 
estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37° 39,996  WILLIANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE 0000081 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11
 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 13/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, destinado à seleção de candidatos e formação de 
cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público municipal, das vagas atualmente existentes e das 
que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, nos termos estabelecidos por este 
Edital: 

RESOLVE: 
I - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, 
para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 
16:30h, a fim de exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de ser nomeada no cargo para o 
qual foi habilitada, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Professor de Educação Básica I – PEB I 
 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
9º 20143 LETICIA DIAS DA SILVA 39.561.413-2 14/02/1997 80,00 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019. 
 

 
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 

publicações

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

articulistas

Uma chuva de ape-
nas 30 minutos, na 
tarde desta terça-
-feira, dia 8, foi o su-

ficiente para inundar a ave-
nida Ângelo Del Grossi, em 
frente ao novo terminal ro-
doviário de Fernandópolis, 
e fazer com que a água inva-
disse o local, levando muita 
sujeira para área de espera 
dos passageiros.

A Prefeitura, por meio de 

nota, informou 
que foram fei-
tas obras de 
escoamento de 
água na referi-
da região da ci-
dade e que, in-
clusive, uma 
nova galeria foi 
finalizada há duas semanas. 
A nota diz ainda que outras 
medidas já estão sendo ado-
tadas para solucionar a ques-
tão, bem como nos bairros on-
de não havia captação fluvial.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net Enxurrada cobriu totalmente a Avenida Ângelo Del Grossi; água invadiu as instalações do novo terminal rodoviário
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A B C D E F G H I J L M
0 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 15 15 a 18 18 a 21 21 a 24 24 a 27 27 a 30 30 a 33 33 a 36

1 959,87 1.007,86 1.058,26 1.111,17 1.166,73 1.225,06 1.286,32 1.350,63 1.418,16 1.489,07 1.563,53 1.641,70
2 1.036,66 1.088,49 1.142,92 1.200,06 1.260,07 1.323,07 1.389,22 1.458,68 1.531,62 1.608,20 1.688,61 1.773,04
3 1.119,59 1.175,57 1.234,35 1.296,07 1.360,87 1.428,91 1.500,36 1.575,38 1.654,15 1.736,85 1.823,70 1.914,88
4 1.209,16 1.269,62 1.333,10 1.399,75 1.469,74 1.543,23 1.620,39 1.701,41 1.786,48 1.875,80 1.969,59 2.068,07
5 1.305,89 1.371,19 1.439,75 1.511,73 1.587,32 1.666,69 1.750,02 1.837,52 1.929,40 2.025,87 2.127,16 2.233,52
6 1.410,36 1.480,88 1.554,93 1.632,67 1.714,31 1.800,02 1.890,02 1.984,52 2.083,75 2.187,94 2.297,33 2.412,20
7 1.523,19 1.599,35 1.679,32 1.763,29 1.851,45 1.944,02 2.041,22 2.143,28 2.250,45 2.362,97 2.481,12 2.605,18
8 1.645,05 1.727,30 1.813,66 1.904,35 1.999,57 2.099,54 2.204,52 2.314,75 2.430,48 2.552,01 2.679,61 2.813,59
9 1.776,65 1.865,48 1.958,76 2.056,70 2.159,53 2.267,51 2.380,88 2.499,93 2.624,92 2.756,17 2.893,98 3.038,68
10 1.918,78 2.014,72 2.115,46 2.221,23 2.332,29 2.448,91 2.571,35 2.699,92 2.834,92 2.976,66 3.125,50 3.281,77
11 2.072,29 2.175,90 2.284,70 2.398,93 2.518,88 2.644,82 2.777,06 2.915,91 3.061,71 3.214,80 3.375,54 3.544,31
12 2.238,07 2.349,97 2.467,47 2.590,84 2.720,39 2.856,41 2.999,23 3.149,19 3.306,65 3.471,98 3.645,58 3.827,86
13 2.417,11 2.537,97 2.664,87 2.798,11 2.938,02 3.084,92 3.239,16 3.401,12 3.571,18 3.749,74 3.937,22 4.134,09
14 2.610,48 2.741,01 2.878,06 3.021,96 3.173,06 3.331,71 3.498,30 3.673,21 3.856,87 4.049,72 4.252,20 4.464,81
15 2.819,32 2.960,29 3.108,30 3.263,72 3.426,90 3.598,25 3.778,16 3.967,07 4.165,42 4.373,69 4.592,38 4.822,00
16 3.044,87 3.197,11 3.356,97 3.524,82 3.701,06 3.886,11 4.080,41 4.284,43 4.498,66 4.723,59 4.959,77 5.207,76
17 3.288,46 3.452,88 3.625,52 3.806,80 3.997,14 4.197,00 4.406,85 4.627,19 4.858,55 5.101,48 5.356,55 5.624,38
18 3.551,53 3.729,11 3.915,57 4.111,34 4.316,91 4.532,76 4.759,40 4.997,36 5.247,23 5.509,59 5.785,07 6.074,33
19 3.835,66 4.027,44 4.228,81 4.440,25 4.662,26 4.895,38 5.140,15 5.397,15 5.667,01 5.950,36 6.247,88 6.560,27
20 4.142,51 4.349,63 4.567,12 4.795,47 5.035,25 5.287,01 5.551,36 5.828,93 6.120,37 6.426,39 6.747,71 7.085,10
21 4.473,91 4.697,61 4.932,49 5.179,11 5.438,07 5.709,97 5.995,47 6.295,24 6.610,00 6.940,50 7.287,53 7.651,90
22 4.831,82 5.073,41 5.327,08 5.593,44 5.873,11 6.166,77 6.475,10 6.798,86 7.138,80 7.495,74 7.870,53 8.264,06
23 5.218,37 5.479,29 5.753,25 6.040,91 6.342,96 6.660,11 6.993,11 7.342,77 7.709,91 8.095,40 8.500,17 8.925,18
24 5.635,84 5.917,63 6.213,51 6.524,19 6.850,40 7.192,92 7.552,56 7.930,19 8.326,70 8.743,03 9.180,19 9.639,20
25 6.086,71 6.391,04 6.710,59 7.046,12 7.398,43 7.768,35 8.156,77 8.564,61 8.992,84 9.442,48 9.914,60 10.410,33
26 6.573,64 6.902,32 7.247,44 7.609,81 7.990,30 8.389,82 8.809,31 9.249,77 9.712,26 10.197,88 10.707,77 11.243,16
27 7.099,53 7.454,51 7.827,23 8.218,60 8.629,53 9.061,00 9.514,05 9.989,76 10.489,24 11.013,71 11.564,39 12.142,61
28 7.667,50 8.050,87 8.453,41 8.876,08 9.319,89 9.785,88 10.275,18 10.788,94 11.328,38 11.894,80 12.489,54 13.114,02
29 8.280,89 8.694,94 9.129,69 9.586,17 10.065,48 10.568,75 11.097,19 11.652,05 12.234,65 12.846,39 13.488,71 14.163,14
30 8.943,37 9.390,53 9.860,06 10.353,06 10.870,72 11.414,25 11.984,97 12.584,21 13.213,43 13.874,10 14.567,80 15.296,19

CÂMARA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
ESCALA DE VENCIMENTOS 

SERVIDORES PODER LEGISLATIVO - OUTUBRO DE 2019. - ATUALIZADA PELA LEI 4.824 DE 20/02/2019.

ATO Nº 03, DE 1º DE OUTUBRO DE 2019.
ADEMIR DE JESUS ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICI-

PAL DE FERNANDÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, ETC., USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, BAIXA O 
SEGUINTE ATO:

ARTIGO 1º - Fica atualizada, nos termos da Lei Municipal nº 4.824, de 20 
de fevereiro de 2019, a inclusa Escala de Vencimentos e Salários dos servidores 
da Câmara Municipal de Fernandópolis, que fica fazendo parte integrante do 
presente ato.

ARTIGO 2º - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação.
ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
Fernandópolis, 1º de outubro de 2019.
- ADEMIR DE JESUS ALMEIDA –

Presidente da Câmara Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA CÂMARA MU-

NICIPAL, NO LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA.
- EDNA ROSI TARLÁO -

Assistente Técnico-Legislativo

AVISO DE LICITAÇÃO
Acha-se aberta na Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes/ SP, REF: 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2019, PROC.067/19, para Contratação de em-
presa do ramo visando o fornecimento de materiais de escritório e escolar, de forma 
parcelada, destinados a vários setores desta municipalidade, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, para atender os exercícios de 2019/2020. Data para apresentação das propostas 
será ate às 09:00 horas do dia 22 de Outubro de 2019. O edital completo encontra-se 
a disposição para retirada no Setor de Compras da Prefeitura Municipal de São João 
das Duas Pontes, situada à Rua Irmãos Brandini, nº 503. Todos os esclarecimentos 
poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3481-1538.São João das 
Duas Pontes/SP, 08 de Outubro de 2019. Jose Carlos Baruci - Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS
CONSELHEIROS TUTELARES  MIRA ESTRELA

Processo unificado – 06/10/2019
1º lugar:  Carla Bianca N. de Souza ........................................... com 125 votos.
2º lugar: Jean Lipter Gonçalves Domingos ............................... com 102 votos.
3º lugar: Guilherme Pio de Deus ................................................ com 86  votos.
4º lugar: Elisangela Maria Bertazi .............................................. com 77  votos.
5º lugar: Emerson Higor Nogueira Vieira .................................... com 73 votos.
1º lugar suplente: Adriana Fátima dos Santos .............................. com 60 votos.
2º lugar suplente: Mariane Oliveira dos Santos ........................... com 59 votos.
3º lugar suplente: Ana Carolina Sales Noronha ........................... com 47 votos.
4º lugar suplente: Maria das Neves Lima Vilela .......................... com 36 votos.
5º lugar suplente: Elisete Fernandes Lemes ................................ com 13 votos.
6º lugar suplente: Cristiele Maria dos Santos Macedo ................ com 11 votos.

MIRA ESTRELA, 07 DE OUTUBRO DE 2019
SELMA BATISTA NUNES CASTREQUINI

PRESIDENTE DO CMDCA
Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.
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A B C D E F G H I J L M
0 a 3 3 a 6 6 a 9 9 a 12 12 a 15 15 a 18 18 a 21 21 a 24 24 a 27 27 a 30 30 a 33 33 a 36

1 959,87 1.007,86 1.058,26 1.111,17 1.166,73 1.225,06 1.286,32 1.350,63 1.418,16 1.489,07 1.563,53 1.641,70
2 1.036,66 1.088,49 1.142,92 1.200,06 1.260,07 1.323,07 1.389,22 1.458,68 1.531,62 1.608,20 1.688,61 1.773,04
3 1.119,59 1.175,57 1.234,35 1.296,07 1.360,87 1.428,91 1.500,36 1.575,38 1.654,15 1.736,85 1.823,70 1.914,88
4 1.209,16 1.269,62 1.333,10 1.399,75 1.469,74 1.543,23 1.620,39 1.701,41 1.786,48 1.875,80 1.969,59 2.068,07
5 1.305,89 1.371,19 1.439,75 1.511,73 1.587,32 1.666,69 1.750,02 1.837,52 1.929,40 2.025,87 2.127,16 2.233,52
6 1.410,36 1.480,88 1.554,93 1.632,67 1.714,31 1.800,02 1.890,02 1.984,52 2.083,75 2.187,94 2.297,33 2.412,20
7 1.523,19 1.599,35 1.679,32 1.763,29 1.851,45 1.944,02 2.041,22 2.143,28 2.250,45 2.362,97 2.481,12 2.605,18
8 1.645,05 1.727,30 1.813,66 1.904,35 1.999,57 2.099,54 2.204,52 2.314,75 2.430,48 2.552,01 2.679,61 2.813,59
9 1.776,65 1.865,48 1.958,76 2.056,70 2.159,53 2.267,51 2.380,88 2.499,93 2.624,92 2.756,17 2.893,98 3.038,68
10 1.918,78 2.014,72 2.115,46 2.221,23 2.332,29 2.448,91 2.571,35 2.699,92 2.834,92 2.976,66 3.125,50 3.281,77
11 2.072,29 2.175,90 2.284,70 2.398,93 2.518,88 2.644,82 2.777,06 2.915,91 3.061,71 3.214,80 3.375,54 3.544,31
12 2.238,07 2.349,97 2.467,47 2.590,84 2.720,39 2.856,41 2.999,23 3.149,19 3.306,65 3.471,98 3.645,58 3.827,86
13 2.417,11 2.537,97 2.664,87 2.798,11 2.938,02 3.084,92 3.239,16 3.401,12 3.571,18 3.749,74 3.937,22 4.134,09
14 2.610,48 2.741,01 2.878,06 3.021,96 3.173,06 3.331,71 3.498,30 3.673,21 3.856,87 4.049,72 4.252,20 4.464,81
15 2.819,32 2.960,29 3.108,30 3.263,72 3.426,90 3.598,25 3.778,16 3.967,07 4.165,42 4.373,69 4.592,38 4.822,00
16 3.044,87 3.197,11 3.356,97 3.524,82 3.701,06 3.886,11 4.080,41 4.284,43 4.498,66 4.723,59 4.959,77 5.207,76
17 3.288,46 3.452,88 3.625,52 3.806,80 3.997,14 4.197,00 4.406,85 4.627,19 4.858,55 5.101,48 5.356,55 5.624,38
18 3.551,53 3.729,11 3.915,57 4.111,34 4.316,91 4.532,76 4.759,40 4.997,36 5.247,23 5.509,59 5.785,07 6.074,33
19 3.835,66 4.027,44 4.228,81 4.440,25 4.662,26 4.895,38 5.140,15 5.397,15 5.667,01 5.950,36 6.247,88 6.560,27
20 4.142,51 4.349,63 4.567,12 4.795,47 5.035,25 5.287,01 5.551,36 5.828,93 6.120,37 6.426,39 6.747,71 7.085,10
21 4.473,91 4.697,61 4.932,49 5.179,11 5.438,07 5.709,97 5.995,47 6.295,24 6.610,00 6.940,50 7.287,53 7.651,90
22 4.831,82 5.073,41 5.327,08 5.593,44 5.873,11 6.166,77 6.475,10 6.798,86 7.138,80 7.495,74 7.870,53 8.264,06
23 5.218,37 5.479,29 5.753,25 6.040,91 6.342,96 6.660,11 6.993,11 7.342,77 7.709,91 8.095,40 8.500,17 8.925,18
24 5.635,84 5.917,63 6.213,51 6.524,19 6.850,40 7.192,92 7.552,56 7.930,19 8.326,70 8.743,03 9.180,19 9.639,20
25 6.086,71 6.391,04 6.710,59 7.046,12 7.398,43 7.768,35 8.156,77 8.564,61 8.992,84 9.442,48 9.914,60 10.410,33
26 6.573,64 6.902,32 7.247,44 7.609,81 7.990,30 8.389,82 8.809,31 9.249,77 9.712,26 10.197,88 10.707,77 11.243,16
27 7.099,53 7.454,51 7.827,23 8.218,60 8.629,53 9.061,00 9.514,05 9.989,76 10.489,24 11.013,71 11.564,39 12.142,61
28 7.667,50 8.050,87 8.453,41 8.876,08 9.319,89 9.785,88 10.275,18 10.788,94 11.328,38 11.894,80 12.489,54 13.114,02
29 8.280,89 8.694,94 9.129,69 9.586,17 10.065,48 10.568,75 11.097,19 11.652,05 12.234,65 12.846,39 13.488,71 14.163,14
30 8.943,37 9.390,53 9.860,06 10.353,06 10.870,72 11.414,25 11.984,97 12.584,21 13.213,43 13.874,10 14.567,80 15.296,19
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SERVIDORES PODER LEGISLATIVO - OUTUBRO DE 2019. - ATUALIZADA PELA LEI 4.824 DE 20/02/2019.

               MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA 
                                               CNPJ: 45.116.290/0001-71       
               ENDEREÇO: Praça Cândido Brasil Estrela, 559 – Centro – CEP: 15.580-000      

          CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE   
                                Criado Lei Municipal nº 407 – 22/02/05                                          

                                     

RELAÇÃO DOS CANDIDATOS ELEITOS
CONSELHEIROS TUTELARES MIRA ESTRELA

Processo unificado – 06/10/2019

1º lugar:  Carla Bianca N. de Souza              ‘              com 125 votos.
2º lugar: Jean Lipter Gonçalves Domingos                 com 102 votos.
3º lugar: Guilherme Pio de Deus                                 com 86  votos.
4º lugar: Elisangela Maria Bertazi                               com 77  votos.
5º lugar: Emerson Higor Nogueira Vieira                    com 73 votos.
1º lugar suplente: Adriana Fátima dos Santos            com 60 votos.
2º lugar suplente: Mariane Oliveira dos Santos          com 59 votos.
3º lugar suplente: Ana Carolina Sales Noronha         com 47 votos.
4º lugar suplente: Maria das Neves Lima Vilela         com 36 votos.
5º lugar suplente: Elisete Fernandes Lemes              com 13 votos.
6º lugar suplente: Cristiele Maria dos santos Macedo com 11 votos.

MIRA ESTRELA, 07 DE OUTUBRO DE 2019

SELMA BATISTA NUNES CASTREQUINI
PRESIDENTE DO CMDCA

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
O processo de dispensa nº 021/2019, objetivou a contratação da empresa SAME-

-COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME, para fornecimento de materiais 
esportivos, destinados às crianças e adolescentes matriculadas no Projeto BOM DE 
BOLA, deste Município. Durante toda a sua tramitação cumpriu as determinações da 
legislação pertinente, consoante o parecer da Comissão de licitação e da justificativa 
do Setor de Compras.Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO a 
empresa SAME-COM. DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME, os materiais 
esportivos nos termos da Justificativa subscrita pela Comissão de Licitação.

S. J. das Duas Pontes, 30 de setembro de 2019.
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
================================================================================

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF.MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
CONTRATADA: SAME-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS 

LTDA-ME
OBJETO: Contratação de  empresa  do ramo para fornecimento de materiais 

esportivos, destinados às crianças e adolescentes matriculados no Projeto de-
nominado BOM DE BOLA, deste Município.Nº CONTRATO:Nº 056/2019 =  
PROCESSO 066/2019.VALOR DO CONTRATO: R$ 7.935,70-PRAZO DO 
CONTRATO:   30 dias-S. J. das Duas Pontes, 02  de Outubro de 2019. JOSE 
CARLOS BARUCI-Prefeito  Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.

Um estudo da As-
sociação Brasilei-
ra das Entidades 
dos Mercados Fi-

nanceiro e de Capitais (An-
bima) indicou que, em 2018, 
56% da população declarava 
algum tipo de interesse em in-
vestir em produtos financeiros 
até o fim do ano. No entanto, 
somente 8% conseguiu, efe-
tivamente, fazer aplicações 
neste período. Em 2019, o ín-
dice de brasileiros que afirma-
ram que irão investir subiu pa-
ra 64%, mas há tendência de 
que a grande maioria não te-
nha sucesso. Não à toa, em 31 
de outubro é celebrado o Dia 

Mundial da Poupança, visando 
conscientizar as pessoas so-
bre a importância de poupar.

Em 2018, 88% dos brasilei-
ros que realizaram investi-
mentos escolheram a Poupan-
ça, de acordo com a Anbima. 
Neste ano, contudo, o saldo 
da poupança está no nega-
tivo. Em outras palavras, as 
retiradas estão superando os 
depósitos em R$ 14,8 bilhões. 
Foram aplicados R$ 1,570 tri-
lhão e retirados R$ 1,585 tri-
lhão. A maior parte do “pre-
juízo” se deve aos saques de 
janeiro, que geraram déficit 
de R$ 11,2 bilhões.

Na contramão do setor ban-
cário, o Sicredi, instituição fi-
nanceira cooperativa com mais 

de 4 milhões de associados, re-
gistra saldo positivo. No pri-
meiro semestre deste ano, a 
poupança registrou alta de 
20,9%, atingindo R$ 14 bilhões. 
A carteira de crédito da insti-
tuição financeira cooperativa 
totalizou R$ 60,8 bilhões, au-
mento de 33% em relação ao 
mesmo período de 2018. 

Planejamento financeiro
“A poupança costuma ser 

o início do planejamento fi-
nanceiro das famílias, por se 
tratar de um produto simples 
e de fácil entendimento. Ao 
criar esse hábito de poupar, 
aos poucos, as pessoas vão 
avançando para outros tipos 
de produtos, como os fundos 
de renda fixa até atingirem a 

renda variável, se for de seu 
perfil e de seu interesse”, ex-
plica a gerente de Desenvol-
vimento de Negócios da Cen-
tral Sicredi PR/SP/RJ, Adriana 
Zandoná.

No caso do Sicredi, o inves-
timento na poupança tam-
bém acaba beneficiando às 
comunidades e ao próprio as-
sociado. “Os recursos fomen-
tam o crédito da cooperativa, 
que ganha mais capacidade 
de apoiar o desenvolvimento 
da região onde está instalada 
e, como consequência, da co-
munidade. Ou seja, torna-se 
um ciclo virtuoso, pois contri-
bui para a economia regional e 
beneficia os negócios locais”, 
diz Adriana.

“Além disso, o associado que 
investe nos produtos da coo-
perativa acaba sendo benefi-
ciado no fim do ano, quando 
há a distribuição dos resulta-
dos de acordo com o volume de 
negócios realizados com a coo-
perativa. Quanto maior o volu-
me aplicado, maior o resultado 
que terá”, pondera Adriana.

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA

O hábito de poupar tende a 
se tornar mais simples se for 
incentivado desde a infância. 
No ano passado, o Sicredi lan-
çou, em parceria com a Mauri-
cio de Sousa Produções, uma 
série especial de revistas em 
quadrinhos e vídeos da Tur-
ma da Mônica com a temáti-

ca “educação financeira para 
crianças”. No total, seis edi-
ções e três desenhos anima-
dos integram o portfólio de 
informações disseminadas: 
Nossa Relação com o Dinheiro; 
Orçamento Pessoal ou Fami-
liar; Uso do Crédito e Adminis-
tração das Dívidas; Consumo 
Planejado e Consciente; Pou-
pança e Investimento; e Pre-
venção e Proteção.

A instituição financeira co-
operativa também realiza o 
projeto Cooperação na Pon-
ta do Lápis, na qual promo-
ve gratuitamente para a co-
munidade, contando com o 
apoio voluntário dos colabo-
radores, oficinas de educação 
financeira.

(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.

à  ECONOMIA

Na contramão do setor, Sicredi registra 
alta de mais de 20% na poupança
Crescimento foi verificado no primeiro semestre do ano. Instituição se destaca pelo investimento em educação financeira e incentivo ao hábito de poupar

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi

Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.



à  OPERAÇÃO ‘LARANjA jALES’  

QUARTA-FEIRA, 09 DE OUTUBRO DE 2019  |  Policial | A5

policiais
à  COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO 

Quatro pessoas foram presas nesta terça-feira, 08, sendo dois homens e duas mulheres

Uma operação realizada 
pela Polícia Civil prendeu 
nesta terça-feira, 08, mais 
quatro pessoas envolvidas 
com uma quadrilha espe-
cializada em roubar produ-
tos agrícolas em proprieda-
des rurais na região de Jales 
(SP).

A polícia acredita que com 
estas prisões, conseguiu de-
sarticular a quadrilha que já 
havia invadido várias fazen-
das. Segundo a equipe de 
investigação, os criminosos 
chegavam armados e agiam 
com muita violência. Após 
render os moradores, geral-
mente caseiros, e funcioná-
rios das propriedades, eles 
roubavam tratores e defen-
sivos agrícolas.

“Era uma organização cri-

Foto: Reprodução/TV TEM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, consi-
derando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para concessão de estágio não-obrigatório 
aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Ficam convocadas as candidatas aprovadas no Processo Seletivo n° 02/2019, para comparecerem no Setor 

de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 
14 de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de lhe ser concedido estágio voluntário:

Estagiário Voluntário - Pedagogia

II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valentimgentil.
com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gen-
til), sendo que nele, constarão as demais informações.

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.

 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11

 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado 
pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto 
Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 
14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para 
formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos 
estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37° 39,996  WILLIANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE 0000081 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 05/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 02/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 02/2019, realizado para 
concessão de estágio não-obrigatório aos estudantes de Pedagogia, realizado no dia 31/03/2019, 
nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocadas as candidatas aprovadas no Processo Seletivo n° 02/2019, para 

comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem 
mediante termo de interesse, o direito de lhe ser concedido estágio voluntário: 

Estagiário Voluntário - Pedagogia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25° 75,00  MARIEHELEN SILVA DE LIMA    24 

26°  75,00  LUMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA  43 

27° 70,00  LETICIA DA SILVA ALVARES    30 

28° 70,00  MAYLA SANTOS SILVA    11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

Na noite desta se-
gunda-feira, dia 
7, o presidente 
da Câmara Mu-

nicipal de Meridiano, mu-
nicípio localizado a 14 qui-
lômetros de Fernandópolis, 
foi afastado do cargo após 
denúncia de assédio sexu-
al feita por uma funcionária 
pública. 

Segundo apurou a repor-
tagem, por 7 votos a 1, o Le-
gislativo também aprovou a 
criação de uma CEI (Comis-
são Especial de Investiga-
ção) para investigar o caso. 
A denúncia surgiu nos mi-

nutos finais da sessão ordi-
nária, realizada na segun-
da-feira. 

Alguns vereadores estão 
em posse de provas forne-
cidas pela funcionária, que 
não teve o nome revelado.

O vice-presidente Cláu-
dio Tranqueira assume a 
presidência da Câmara 
Municipal enquanto os fa-
tos são apurados. Caso se-
ja comprovado, o vereador 
acusado pode ser cassa-
do e ainda responder pe-
lo crime na Justiça. A re-
portagem tentou entrar em 
contato com ele, porém, as 
ligações não foram atendi-
das. 

Presidente
da Câmara é 
afastado após 
ser acusado de 
assédio sexual
Denúncia foi feita por uma funcionária pública

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Produtos apreendidos durante a operação da Polícia Civil de Jales

Polícia prende quadrilha
que roubava produtos
agrícolas na região

minosa que agia com vio-
lência nas propriedades, 
durante a madrugada, ren-
dia caseiros, amarrando ví-
timas e, mediante ameaça, 
exigiam os defensivos e tra-
tores”, afirma o delegado Se-
bastião Biazzi.

A operação, batizada com 
o nome de ‘Laranja Jales’, foi 

realizada pela Polícia Civil. 
Durante as investigações, 
que começaram há seis me-
ses, a polícia já havia pren-
dido 11 pessoas, totalizan-
do agora 15, com as quatro 
prisões efetuadas nesta ter-
ça-feira, 08.

Dos quatro suspeitos pre-
sos, dois homens são de 

São José do Rio Preto (SP), 
uma mulher de Tanabi (SP) 
e outra de Iturama (MG). 
Segundo a polícia, os ho-
mens são receptadores dos 
produtos e as mulheres aju-
davam na logística da qua-
drilha.

* Com informações do G1

publicações

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Após o empate por 
2 a 2 no jogo de ida 
das quartas de fi-
nal, o Marília fez 

jus ao fator casa e venceu o 
São José na partida de volta 
pelo placar de 2 a 0 para avan-
çar a sequência do mata-ma-
ta do Campeonato Paulista da 
Segunda Divisão e se manter 
vivo na briga pelo acesso a Sé-
rie A3 de 2020. Na sequência 
do estadual, o MAC terá o Fer-
nandópolis pela frente e o ad-
versário terá a vantagem de jo-

gar por dois resultados iguais, 
mas isso não preocupa o téc-
nico Ricardo Costa. 

“Decidir fora de casa é sem-
pre um pouco mais compli-
cado. As duas decisões de 
semifinal que eu consegui o 
acesso foi realizando o segun-
do jogo como mandante e is-
so ajudou muito. Ano passa-
do decidi fora (foi eliminado). 
Tomara que a gente possa re-
verter essa vantagem do ad-
versário já neste primeiro jogo, 
para que no segundo a van-
tagem do empate seja nos-
sa”, destacou o comandante. 

O treinador já é “cascudo” 
em mata-matas da Segundo-
na, tanto que mesmo por times 
diferentes, ele está chegando 
pelo quarto ano seguido as se-
mifinais do estadual. Em 2016 
foi campeão pela Portuguesa 
Santista, em 2017 ficou em se-
gundo com o EC São Bernar-
do e no ano passado quando 
estava a frente do São José, 
foi eliminado pelo Comercial. 
De qualquer forma, ele con-
fia na força do Marília nesta 
temporada.

“Fico feliz pela oportunida-
de de poder chegar em uma 

semifinal pe-
lo quarto ano 
seguido. Em 
2018 perder-
mos o acesso 
faltando dois, 
três minutos 
para acabar 
o jogo. Poderia ter sido meu 
terceiro acesso consecutivo. 
Eu creio que com o Marília 
nós temos uma boa chance 
de subir”, comentou.

FOCO NO
JOGO DE IDA

Marília e Fernandópolis se 
encontram no jogo de ida das 

à  RIVAL DO FEFECÊ

Técnico do Marília lamenta 
desvantagem na semifinal,
mas foca no acesso

semifinais nesta sexta-fei-
ra (11) no Estádio Bento de 
Abreu. Já a volta está marca-
da para domingo (20) no Es-
tádio Claudio Rodante. Para 
o primeiro duelo entre as du-
as equipes, Ricardo Costa já 
tem um desfalque certo.

O volante Eduardo entrou 

no segundo tempo do duelo 
contra o São José e acabou ex-
pulso em uma confusão com 
o atacante Allex Carioca, do 
adversário. O volante Hebert 
foi substituído no começo do 
segundo tempo por conta de 
dores na coxa direita e ainda 
não está confirmado.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado pelo Instituto de Marketing, 
Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine, para preenchimento da função de Agente 
Comunitário de Saúde, realizado no dia 14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a 
existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos 
termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para comparecer no Setor de Re-

cursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 
de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante termo 
de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada:

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela Seta Consultoria e Serviços 
S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções temporárias de Farmacêutico, Professor 
de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, para pre-
enchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante 
a validade do Processo Seletivo nº 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Fica convocada, a candidata aprovada no Processo Seletivo nº 01/2019, realizado com tal finalidade, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, 
nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de 
exercer, mediante assinatura de termo de opção, o direito de ser contratada temporariamente no cargo para o 
qual foi habilitada, de acordo com a seguinte relação:

Para o cargo temporário de Farmacêutica

II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valentimgentil.
com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gen-
til), sendo que nele, constarão as demais informações.

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.

II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valentimgentil.
com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gen-
til), sendo que nele, constarão as demais informações.

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 09 de Outubro de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.634.
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Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11

 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado 
pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto 
Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 
14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para 
formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos 
estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37° 39,996  WILLIANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE 0000081 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado 
pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto 
Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 
14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para 
formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos 
estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37° 39,996  WILLIANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE 0000081 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado 
pelo Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto 
Imagine, para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 
14/10/2018, para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para 
formação de cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos 
estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 2019, 
no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

37° 39,996  WILLIANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE 0000081 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA
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Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11

 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 06/2019 
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 

  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 01/2019, apresentado pela 
Seta Consultoria e Serviços S/S LTDA – SETA CONCURSOS, para preenchimento das funções 
temporárias de Farmacêutico, Professor de Educação Básica I (PEB I), Psicólogos e Técnico em 
Enfermagem, realizado no dia 10/02/2019, para preenchimento de vagas existentes e as que 
vierem a existir, bem como para formação de cadastro reserva durante a validade do Processo 
Seletivo nº 01/2019, nos termos estabelecidos pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I - Fica convocada, a candidata aprovada no Processo Seletivo nº 01/2019, realizado com 

tal finalidade, para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado 
na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 14 de outubro de 
2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer, 
mediante assinatura de termo de opção, o direito de ser contratada temporariamente 
no cargo para o qual foi habilitada, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo temporário de Farmacêutica 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3°  60,00  TATIANE FRANCELINA ALVARO VOLANTE 0000212 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II - A candidata convocada, deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constarão as demais informações. 

Valentim Gentil, 09 de outubro de 2019 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

publicações

A equipe de Ricardo Costa encara o Fernandópolis nas semifinais do Pau-lista

Ricardo Costa, treinador do Marília, adversário do Fefecê no Paulista

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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Resumo de Novelas

ÉRAMOS SEIS 
Quarta-feira, 18h00

Lola, Clotilde e Olga ficam encanta-
das com a casa de Emília. Isabel e 
Soraia se desentendem e Julinho in-
tervém. Emília manda Lola, Olga e 
Clotilde embora quando Justina apa-
rece. Júlio reclama de seus filhos te-
rem brigado com Soraia. Shirley des-
cobre a mentira de Inês. Genu acaba 
com a discussão entre Carlos e Alfre-
do. Zeca recebe uma visita inespera-
da. Benedita revela a situação de Al-
fredo para Júlio. Lola não consegue 
impedir o marido de castigar Alfredo, 
que foge de casa.

BOM SUCESSO
Quarta-feira, 19h15

O time Ipê Roxo vira o placar e termi-
na vencedor. Todos reconhecem Ga-
briela em campo. Machado demite 
Ramon e avisa que o Ipê foi desclas-
sificado do campeonato. Eugênia cul-
pa Gabriela por prejudicar Vicente. 
Ramon ajuda Paloma na confecção 
dos vestidos. Vicente termina o na-
moro com Gabriela, acusando-a de 
ser a responsável por ele ter perdido 
a oportunidade de jogar basquete no 
exterior. Gabriela diz a Paloma que 
nunca mais jogará basquete. Mário 
assiste a Silvana gravar o último ca-
pítulo da novela, quando acontece 
um acidente com a atriz.

TOPÍSSIMA
Quarta-feira, 20h50

Pedro ameaça atirar em Bruno, mas o 
advogado revela ter um dossiê incri-
minando o policial. Bruno revela que 
quer vingança pelo fato de seu irmão 
ter morrido de overdose pelo uso do 
Veludo Azul. Ele exige que Pedro pro-
porcione um enterro digno para Gon-
çalo. Graça aborda o caminhão com 
a entrega, mas fica decepcionada ao 
perceber que o veículo leva apenas 
produtos de limpeza. Zeca e Madale-
na agradecem o apoio de Mariinha e 
Carlos. Vitor entra no presídio. Os alu-
nos da república pretendem visita-lo. 
Paulo Roberto conversa com Beatriz 
sobre a prisão do rapaz. Madalena 
chora ao se lembrar de Jandira.

A DONA DO PEDAÇO
Quarta-feira, 21h00

Marlene e Evelina explicam sobre o 
concurso de bolos para Maria da Paz. 
Britney exige que Fabiana se retra-
te com ela. Alex explica o trabalho 
na boate para Jô. Zé Hélio ajuda Ma-
ria da Paz a se inscrever no concurso. 
Jô perde mais um emprego e Carme-
linda inventa uma mentira para ela 
contar para Téo. Régis recebe a inti-
mação para o divórcio e fala com Ma-
ria da Paz. Camilo apreende o celular 
de Vivi, que pega outro com Kim. Car-
melinda arruma um emprego para Jô. 
Maria da Paz pede que Téo não ajude 
a filha. Jô começa em seu novo em-
prego na feira.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Chateada com as constantes discus-
sões em casa, Poliana vai até a casa de 
Pendleton para desabafar. Vini recebe 
uma ligação da mãe de Gabi, que quer 
conversar com o menino. Luisa fica fu-
riosa ao saber que Poliana continua se 
encontrando com Pendleton e toma 
uma medida drástica. Sophie recebe 
uma advertência da escola devido ao 
episódio ocorrido com seu braço. Dé-
bora pega Feijão escondido e o aban-
dona sozinho. Joana e Sérgio tentam 
recuperar o equipamento de filmagem 
que Luigi vendeu para Eric, e entram 
em contato com o pai do menino. João 
pede a ajuda a seus amigos e mobiliza 
todos na busca por Feijão. Débora se 
oferece para procurar Feijão. 

MALHAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Rita conta para Rui que está namoran-
do. Vânia incentiva Madureira a esque-
cer Carla. Rui questiona Rita sobre a fi-
lha. Madureira vê Carla e Marco juntos. 
Raíssa, Jaqueline e Anjinha temem que 
Filipe se encontre com Rui. Rita e Lí-
gia têm uma audiência com o juiz. Mar-
quinhos implica com Nanda por cau-
sa de suas notas. Nanda pede ajuda a 
Raíssa. Camelo avisa a Raíssa e Nan-
da que elas serão a atração principal 
de um show organizado pela associa-
ção de comerciantes. Thiago acusa de 
roubo um menino em situação de rua. 
Carla proíbe Raíssa de se apresentar no 
show. Lígia fala sobre sua preocupação 
com o pai biológico de Nina.

Caça Palavras

CVC Fernandópolis  (17) 3348-1900
Rua Espirito Santo, 1459

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, em voo classe econômica para pacotes que 
incluem passagem aérea. As condições ofertadas fi cam sujeitas à disponibilidade de datas e horários de voo 
optados e vagas em hotéis. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque 
cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Preços calculados com câmbio 03/10/2019  US$ 1,00 = R$ 4,36  válido por tempo limitado. Os pacotes devem 
ser calculados com o câmbio do dia da compra. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes 
sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com 
juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 
vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Sujeitos à aprovação de crédito. Ofertas válidas apenas para compras nas lojas físicas.

GRAMADO
5 diárias de hospedagem no Hotel Cabanas Jardim de
Flores com café da manhã, passagem aérea, traslado 
aeroporto/hotel aeroporto e passeio.

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140 reais
Preço válido para saída em 16 de janeiro de 2020.

VITÓRIA
3 diárias de hospedagem no Hotel Quality Vitoria
com café da manhã, passagem aérea e traslado 
aeroporto/hotel aeroporto.

6 diárias de hospedagem no Hotel Reymar Express  
com café da manhã, passagem aérea, traslado 
aeroporto/hotel aeroporto e passeio.

Por apenas R$ 1.980
ou 10x iguais de198  reais
Preço válido para saída em 02 de janeiro de 2020.

MACEIÓ

Por apenas R$ 1.850
ou 10x iguais de185  reais
Preço por pessoa com saída em 21 de março de 2020.

BUENOS AIRES
3 diárias de hospedagem no Hotel Esmeralda Palace
com café da manhã passagem aérea, traslado aeroporto
/hotel aeroporto e passeio.

4diárias de hospedagem no Hotel Dan Inn  
com café da manhã, transporte rodoviário,
passeios e seguro viagem.

Por apenas R$ 2.600
ou 10x iguais de260 reais
Preço válido para saída em 02 de janeiro de 2020.

FOZ DO IGUAÇU

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140  reais

(RODOVIÁRIO)

Preço válido para saída em 08 de julho.

7 diárias em alto mar a bordo do Navio Soberano com
TUDO INCLUÍDO passando por Rio de Janeiro, Búzios,
Copacabana e Camboriú.

REVEILLÓN EM ALTO MAR

Por apenas R$ 3.468
ou 12x iguais de289 reais
Preço válido para saída em 28 de dezembro.

Seus pontos Livelo valem 
lojas CVC

de Verão
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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 aqui: 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. 

social celebridades

Andresa Lopes celebra a passagem de mais um
ano de vida nesta quarta-feira. Parabéns!

Michael 
Wilhans 

comemora 
mais um 

ano de 
vida ao 
lado da 

namorada 
Mariane.

Micaella Marjórie está na 
lista dos aniversariantes 

da semana. 

A bela Vanessa Ferreira 
recebeu muitos cumprimentos 

pela data especial.

Marcos André Batista San-
tos, mais conhecido como Vam-
peta, pode ser preso caso não 
quite o que deve de pensão 
alimentícia e escola das duas 
filhas adolescentes. As meni-
nas moram com a mãe, Rober-
ta Soares Galiza, e o padrasto, 
em Miami. Somando os débi-
tos, o ex-jogador terá que de-
sembolsar cerca de R$ 200 mil 
para ficar em dia com a Justiça.

Um pedido de execução foi 
feito pela escola Castanheiras, 
em Santana do Parnaíba, em 
São Paulo, onde as filhas estu-
daram até se mudarem para 
os Estados Unidos. Em 2013, 
Vampeta não pagou as men-
salidades e a dívida chegou a 
R$ 65 mil.

O jogador pentacampeão da 
Copa do Mundo de 2002, pediu 
em 2013 a redução da pensão 
que pagava às meninas, cerca 

de R$ 17,5 mil ao mês. Vampe-
ta propôs redução para quatro 
salários mínimos (algo em tor-
no de R$ 4 mil) na época. Ga-
nhou a causa parcialmente, 
mas coube recurso e a Justiça 
julgou improcedente, fixando o 
valor anterior acordado.

“O problema é que ele nun-
ca cumpriu a decisão como foi 
obrigado. Quando saiu esta 
sentença, ele disse que não pa-
garia mais nada e não pagou”, 
conta Eva Petrella, a advogada 
da ex-mulher de Vampeta: “En-
trei com mais dois processos 
e conseguimos penhorar co-
tas da empresa que ele tem”.

Segundo a advogada, Vam-
peta fez alguns pagamentos 
que não cobrem toda a dívi-
da, além de ter apresentado 
recibos que ela garante foram 
adulterados.

De débitos retroativos, Vam-

peta deve R$ 82.068, 66 de pen-
sões de agosto de 2014 a maio 
de 2015, outros R$ 86.573, 89 de 
outros meses pendentes, mais 
R$ 61.893,37 de pensões de-
vidas a partir de setembro de 
2018, estes pedidos num tercei-
ro processo de execução e pe-
dido de prisão de Vampeta, de 
dezembro de 2018. “O proble-
ma é que nenhum oficial de Jus-
tiça consegue encontrá-lo”, diz 
a advogada de Roberta.

INTERNAÇÃO DE 
FILHA FOI CUSTEADA 

POR PADRASTO
No último domingo, Vampe-

ta deu uma entrevista ao “Fan-
tástico” sobre o estado de saú-
de da filha G., de 16 anos, que 
precisou de um transplante de 
coração. Ele passou dois me-
ses nos Estados Unidos pa-
ra acompanhar o tratamento 
da garota, mas ainda de acor-

Mesmo separados há dois 
anos, Maria Ribeiro e Caio Blat 
ainda estão oficialmente casa-
dos. A discordância sobre a di-
visão de bens do ex-casal vem 
atrasando a assinatura do di-
vórcio.

Em jogo estão a casa onde 

eles viveram juntos, localiza-
da no Itanhangá, na Zona Oes-
te do Rio, avaliada hoje em R$ 
6 milhões, e a produtora Ca-
sa Na Árvore Produções Ar-
tísticas e Culturais, que eles 
abriram em sociedade quan-
do ainda eram casados, em de-

zembro de 2010.Maria Ribeiro 
quer vender tudo, Caio Blat, 
não. O imóvel, por exemplo, é 
um sonho antigo do ator, cons-
truído por um arquiteto argen-
tino, em meio à natureza, com 
uma ampla vista da Barra. É lá 
que o ator está morando com 

a atriz Luisa Arraes, sua atu-
al mulher.

A discussão sobre o desti-
no dos bens tem afetado a re-
lação do ex-casal, hoje num 
clima de guerra. Maria Ribei-
ro, além disso, não se dá bem 
com Luisa Arraes.

do com Eva Petrella, não cus-
teou o tratamento. “O que ele 
pagou foi a franquia do segu-
ro saúde do padrasto da filha, 
que era em torno de R$ 32 mil. 
A internação e procedimen-
tos custaram, cerca de R$ 7 mi-
lhões e foram debitados do pla-
no do padrasto dela”, garante.

Nos próximos dias, a advoga-
da pretende entrar com um no-
vo pedido de prisão para Vam-
peta: “Ou ele paga ou explica 
ao juiz por que não pagou. Sa-
bemos que ele pode pagar”.

Vampeta pode ser preso 
por dever mais de R$ 200 mil 
em pensão e escola às filhas

Nos próximos dias, a advogada 
pretende entrar com um novo 

pedido de prisão para Vampeta

Disputa de bens atrasa divórcio de Maria 
Ribeiro e Caio Blat dois anos depois

A casa de R$ 6 milhões no 
Itanhangá (foto acima), 
é xodó de Caio Blat. Ele 

e Maria Ribeiro estão 
separados desde 2017


