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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/01/20

 31°

 21°

30mm
90%


chuva

89%
54%

ENE
9km/h


vento

05:52h
19:07h

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

QUA - 15/01/20

 36°

 22°

15mm
71%


chuva

82%
39%

N
9km/h


vento

05:53h
19:07h

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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/01/20

 31°

 21°

30mm
90%


chuva

89%
54%

ENE
9km/h


vento

05:52h
19:07h

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

TER - 14/01/20

 33°

 21°

10mm
90%


chuva

86%
48%

NE
9km/h


vento

05:52h
19:07h

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

QUA - 15/01/20

 36°

 22°

15mm
71%


chuva

82%
39%

N
9km/h


vento

05:53h
19:07h

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

QUI - 16/01/20

 36°

 22°

8mm
80%


chuva

70%
38%

NNW
9km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SEX - 17/01/20

 35°

 21°

15mm
86%


chuva

81%
43%

NE
6km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SÁB - 18/01/20


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/01/20

 31°

 21°

30mm
90%


chuva

89%
54%

ENE
9km/h


vento

05:52h
19:07h

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

TER - 14/01/20

 33°

 21°

10mm
90%


chuva

86%
48%

NE
9km/h


vento

05:52h
19:07h

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

QUA - 15/01/20

 36°

 22°

15mm
71%


chuva

82%
39%

N
9km/h


vento

05:53h
19:07h

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

QUI - 16/01/20

 36°

 22°

8mm
80%


chuva

70%
38%

NNW
9km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SEX - 17/01/20

 35°

 21°

15mm
86%


chuva

81%
43%

NE
6km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SÁB - 18/01/20


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

Terça-feira, 14 de janeiro de 2020 - Ano 22 - Edição 3.694 - Preço do exemplar: R$ 2,00

Prefeito envia projeto que extingue 
obrigatoriedade de ensino 
superior para secretário e gerente

O prefeito André Pessuto enviou 
para a Câmara Municipal um Proje-
to de Lei Complementar para alterar 
as exigências para os cargos de se-
cretário municipal e de gerente. Pelo 
nova lei os ocupantes desses cargos 
não precisam mais ter ensino superior 
completo - ou em andamento -, co-
mo é exigido atualmente. Página A3

Ex-prefeita 
é absolvida 
pelo TJ em 
ação de 
improbidade
administrativa
Ana Bim estava com os 
direitos políticos suspensos 
por causa da ação

Prazo para entrega de documentos 
da CDHU termina nesta terça-feira

à  ATENÇÃO BENEFICIÁRIOS!

Coleta dos documentos está sendo feita no auditório da Secretaria Municipal de Educação

Os titulares e suplentes sorteados no dia 01 de dezembro do ano passado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) precisam 
atender às orientações da Secretaria de Habitação do Estado em relação à documentação apresentada. Uma equipe de profissionais da CDHU está na 
cidade para a regularização das pendências. Portanto, as pessoas que ainda estiverem pendentes com a documentação devem ficar atentas para o prazo 
final que é nesta terça-feira, dia 14. A coleta dos documentos está sendo feita no auditório da Secretaria Municipal de Educação. Página A4

A ex-prefeita Ana Bim (foto) foi ab-
solvida pelo Tribunal de Justiça de 
São Paulo, em ação por improbidade 
administrativa. O recurso foi aceito 
pela 5ª Câmara de Direito Público, 
após condenação em primeira ins-
tância. A condenação foi relativa aos 
R$ 15 mil que ela foi condenada a 
pagar por suposto assédio moral ao 
servidor público municipal Ricardo 
Luiz Rebello. Página A3

Secretaria de Estado da 
Habitação abre inscrições 
para sorteio de 48 casas  
Programa Nossa Casa

Página A5 Página A8

Inscrições 
abertas para o 
Ensino Médio 
EJA do Centro 
Paula Souza 

A propositura deve ter sua 
leitura realizada na primeira 
sessão legislativa do ano

Homem morre 
afogado em represa
Vítima, que tinha 58 anos, estava em 
um churrasco e decidiu nadar no local

Página A7

SPC Brasil 
disponibiliza 
consulta ao 
Cadastro Positivo

 Página A2

Reformulação
do Bolsa Família
inclui aumento de 
benefício e bônus

 Página A2

Motociclista de 
22 anos perde 
a vida após 
bater em poste

 Página A7Morador de Meridiano 
fatura o prêmio
principal do Saúde Cap

Um morador de Meridiano foi sor-
teado no 4º sorteio do Saúde Cap e 
levará para casa R$ 250 mil. A pre-
miação era de R$ 500 mil, mas uma 

pessoa de Nipoã também foi sortea-
da e ambos dividirão o prêmio máxi-
mo. O sorteio foi realizado na manhã 
deste domingo, 12. Página A8

Força tática da 
PM apreende 
traficante de 
crack de 16 anos

 Página A7
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Reformulação do Bolsa Família
inclui aumento de benefício e bônus

à  AUXÍLIO

Atualmente o programa atende a 13,5 milhões de famílias e tem orçamento total de R$ 30 bilhões
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A reestruturação que o go-
verno quer fazer no Bolsa 
Família prevê aumentar a 
renda de 10 milhões de 

beneficiários mais pobres que já es-
tão no programa social e deve custar 
em torno de R$ 7 bilhões. Hoje, o pro-
grama usa como linha de corte para 
a concessão do benefício a situação 
financeira de cada família, classifica-
da em extrema pobreza (rendimen-
to de até R$ 89 per capita) e pobre-
za (até R$ 178 per capita).

Em entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo e ao Broadcast (sistema 
de notícias em tempo real do Gru-
po Estado), o ministro da Cidada-
nia, Osmar Terra, afirmou que es-
sas faixas de enquadramento serão 
reajustadas para R$ 100 e R$ 200, 
respectivamente.

Como o valor do enquadramen-
to corresponde também ao piso mí-
nimo pago hoje pelo Bolsa Família, 
o governo afirma que as novas fai-
xas vão representar na prática um 
aumento para as famílias em con-
dições de maior miséria (além do 
piso, a renda final do programa de-
pende de outros critérios, como nú-
mero de filhos na família).

Atualmente, o Bolsa Família aten-
de a 13,5 milhões de famílias e tem 
orçamento total de R$ 30 bilhões. 
“É um público que está na frontei-
ra da miséria, da pobreza extrema”, 
diz o ministro.

Segundo o governo, também está 
prevista a criação de um bônus pa-
ra as famílias com filhos que passa-
rem de ano e tiverem bom desem-
penho escolar, com nota superior a 
sete. O prêmio será dado no fim de 
cada ano. As famílias que tiverem 

jovens fazendo curso profissionali-
zante também serão beneficiadas.

Terra informou que o ministério 
está negociando com empresas a 
oferta de cursos gratuitos. O jovem 
vai ganhar um benefício enquanto 
estiver fazendo o curso.

Segundo ele, o Brasil tem hoje 
4,6 milhões de jovens entre 18 a 29 
anos que são “nem-nem” - como é 
chamada a população que nem tra-
balha nem estuda. “Temos de redu-
zir esse contingente. Nosso foco é 
esse jovem.”

As famílias que têm um filho pe-
queno também vão ganhar mais. O 
programa já dá um benefício para 
a mãe com filho recém-nascido, de 
zero até os seis meses, mas a ideia 
é estender esse benefício Questio-
nado, o ministro não quis antecipar 
os valores exatos das bonificações 
e vantagens às famílias em extre-
ma pobreza, mas afirma que será 
um valor considerável, capaz de es-
timular a família a ser “protagonis-
ta” das mudanças.

O custo da medida deve ficar em 
torno de R$ 4,5 bilhões. Além disso, 
para manter o pagamento de um 
13.º salário em 2020, serão neces-
sários outros R$ 2,5 bilhões. Segun-
do Terra, o governo procura espa-
ço fiscal no Orçamento para bancar 
as mudanças.

O assunto está sendo discutido 
com a equipe econômica, que tem 
apontado restrição à ampliação 
maior de recursos pela falta de es-
paço no Orçamento. “Botaria R$ 20 
bilhões, mas não podemos perder a 
responsabilidade com o ajuste fis-
cal. Temos de garantir que todo es-
se processo de sucesso na econo-
mia prossiga.”

Fonte: SBT Interior

SPC Brasil disponibiliza 
consulta ao Cadastro 
Positivo a partir de amanhã
Acesso a dados só poderá ser feito por empresas nas quais o 
consumidor buscar crédito. Iniciativa proporciona análise de crédito 
mais individualizada, com possibilidade de juros menores

à  BANCO DE DADOS

O Cadastro Positivo, novo ban-
co de dados que reúne o histórico 
de pagamento dos consumidores, 
entrará em operação nesta quarta-
-feira, dia 15. A partir dessa data, o 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) disponibilizará ao mercado o 
acesso ao banco de dados. Isso sig-
nifica que instituições financeiras, 
comerciantes e demais empresas 
que trabalham com concessão de 
crédito poderão consultar o siste-
ma do Cadastro Positivo para sub-
sidiar a análise de seus clientes.

Neste primeiro momento, o mer-
cado poderá consultar cinco tipos 
de informações: score de crédito do 
consumidor (pontuação utilizada 
pelas empresas para avaliar a pro-
babilidade de pagamento), índice 
de pontualidade de pagamento, ín-
dice de comportamento de gastos 
e índice de consultas que o CPF do 
consumidor tem por segmento de 
empresas. Também haverá a pos-
sibilidade de a empresa credora 
acessar o histórico consolidado de 
compromissos financeiros assumi-
dos pelo consumidor, como valores e 
datas de pagamento das faturas de 
cartão de crédito, crediário, finan-
ciamentos e empréstimos – desde 
que haja consentimento do próprio 
consumidor.

As informações do Cadastro Posi-
tivo servem, exclusivamente, para 
auxiliar o processo de análise de cré-
dito e só podem ser acessadas por 
empresas nas quais o consumidor 
busca crédito. O banco de dados não 
inclui dados sobre quais bens foram 
adquiridos, nome do estabelecimen-
to ou instituição em que o consumi-
dor contraiu crédito e nem informa-
ções de saldo em conta corrente ou 
investimentos, que nem mesmo se-
rão enviadas aos gestores do ban-
co de dados.

PRIMEIRA ETAPA DO 
CADASTRO POSITIvO 

ATINGE 120 MILhÕES DE 
CONSUMIDORES

Desde meados de novembro do 
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ano passado, mais de 120 milhões 
de consumidores vem sendo noti-
ficados via SMS, e-mail ou corres-
pondência física sobre a abertura 
automática do seu Cadastro Posi-
tivo. Ao receber a comunicação, o 
consumidor fica apto a acessar o 
site do SPC Brasil (www.spcbra-
sil.org.br/cadastropositivo) para 
acompanhar o seu score de crédi-
to e o histórico de compromissos fi-
nanceiros a partir de um login e se-
nha individualizados.

Nesta primeira etapa, fazem par-
te do Cadastro Positivo todos os 
consumidores que possuem ope-
rações de crédito nos cinco prin-
cipais bancos do país e em outras 
100 instituições financeiras. Em-
bora automático, o consumidor po-
de, gratuitamente, optar por sair 
do cadastro ou reingressar a qual-
quer momento, caso se arrependa 
da decisão. Para os próximos me-
ses, a população não-bancarizada 
também terá sua oportunidade, 
pois estão previstas o envio de in-
formações por parte de empresas 
do varejo, telefonia e concessioná-
rias de água e luz.

Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
o Cadastro Positivo é benéfico tanto 
para consumidores quanto para os 
empresários. “Agora, o risco da to-
mada de crédito será analisado de 
forma mais individualizada, tornan-
do o modelo mais justo. Um dos mo-
tivos das taxas de juros serem altas é 
a ausência de algumas informações 
sobre os hábitos de pagamento dos 
consumidores. Atualmente, o bom 

pagador é penalizado pelo consumi-
dor inadimplente, fazendo com que 
os juros sejam elevados para todos, 
independentemente do seu compor-
tamento financeiro. Com o Cadastro 
Positivo, o consumidor será analisa-
do pelo seu próprio histórico de pa-
gamentos e não apenas pelas res-
trições pontuais existentes em seu 
nome. Com mais conhecimento, é 
possível não somente separar os 
tomadores de crédito com alto ou 
baixo risco, mas também identifi-
car comportamentos intermediários 
e estipular taxas de juros mais ade-
quadas a cada perfil”, afirma Pelli-
zzaro Junior.

Já adotado em países desenvolvi-
dos da Europa, Estados Unidos e até 
em nações emergentes, como Méxi-
co e Coreia do Sul, o Cadastro Posi-
tivo é uma evolução para o mercado 
de crédito, que atualmente se baseia 
apenas nas informações de inadim-
plência do consumidor. “Dessa for-
ma, uma conta esquecida pode ser 
o suficiente para que um bom paga-
dor tenha seu crédito negado. Com a 
nova medida, as empresas passam 
a ter acesso a um histórico consoli-
dado de pagamentos feitos no car-
tão de crédito, crediário e contas de 
consumo, o que representa muito 
mais do que uma negativação iso-
lada. Isso torna a análise mais jus-
ta para o consumidor e aumenta o 
nível de previsibilidade para quem 
concede crédito”, afirma o superin-
tendente de operações do SPC Bra-
sil, Nival Martins. 

Fonte: CNDL
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Ex-prefeita Ana Bim foi condenada em
primeira instância, mas ganhou no TJ

Ana Bim é 
absolvida pelo 
TJ em ação de 
improbidade 
administrativa
Ex-prefeita estava com os direitos
políticos suspensos por causa da ação

à  RECORREU

A ex-prefeita Ana Bim (PSD) foi 
absolvida pelo Tribunal de Justi-
ça de São Paulo, em ação por im-
probidade administrativa. O re-
curso foi aceito pela 5ª Câmara 
de Direito Público, após conde-
nação em primeira instância. A 
condenação foi relativa aos R$ 15 
mil que ela foi condenada a pagar 
por suposto assédio moral ao ser-
vidor público municipal Ricardo 
Luiz Rebello.

O servidor se queixou que foi 
afastado do cargo de maneira ile-
gal, sofreu perseguição, se viu 
obrigado a pegar férias, experi-
mentou humilhação por não ter 
local de trabalho definido e em 
cargo sem relação com o de ori-
gem.

Em primeira instância o juiz deu 
razão parcial para Rebello, con-
denando o município a pagar in-
denização no valor de R$ 15 mil 
por danos morais. A condena-
ção de Ana Bim, por improbida-

de administrativa, se deu pelo 
dano ao erário no valor da ação. 
Além do ressarcimento do dano 
e pagamento de multa, o juiz ha-
via condenado a ex-prefeita pela 
suspensão dos seus direitos po-
líticos pelo prazo de cinco anos.

A defesa de Ana Bim apresentou 
como defesa a ausência de ilegali-
dades, frisando que os ritos admi-
nistrativos foram seguidos confor-
me as leis municipais, seguindo, 
inclusive, parecer do Tribunal de 
Contas.

O desembargador Fermino Mag-
nani Filho, acolheu a tese da de-
fesa, alegando que não há provas 
de que a ex-prefeita tenha come-
tido perseguição ou assédio mo-
ral contra o servidor.

Ricardo Rebello se envolveu em 
outra polêmica em 2018, quando 
o mesmo foi acusado de ser o res-
ponsável pelo erro no cálculo da 
Taxa de Lixo. Com a possível fa-
lha de Ricardo o IPTU veio com 
aumento significativo, o que ge-
rou vários protestos contra a ad-
ministração.
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Ex-prefeita Ana Bim foi condenada em 
primeira instância, mas ganhou no TJ

André Pessuto envia projeto que 
extingue obrigatoriedade de ensino 
superior para secretário e gerente

A propositura deve ter sua leitura realizada na primeira sessão legislativa do ano

à  ALTERAÇÃO

O prefeito André Pessu-
to (DEM) enviou para a 
Câmara Municipal um 
Projeto de Lei Comple-

mentar para alterar as exigências 
para os cargos de secretário mu-
nicipal e de gerente. Pelo nova lei 
os ocupantes desses cargos não 
precisam mais ter ensino supe-
rior completo - ou em andamen-
to -, como é exigido atualmente.

De acordo com a justificativa do 
projeto, “tal alteração visa flexi-
bilizar a nomeação de servidores 
que mesmo não tendo cursado ní-
vel superior, possuem vasto co-
nhecimento e experiência profis-
sional”. Em suma, o indicado ao 
cargo pode ter apenas experiên-
cia na área, não necessariamen-
te um curso superior.

A obrigatoriedade do ensino su-
perior para esses cargos havia si-
do implementado pelo ex-prefeito 
Luiz Vilar, em 2010, através da Lei 
Complementar nº 82.

A propositura de Pessuto deve 
ter sua leitura realizada na primei-
ra sessão legislativa do ano marca-
da para o dia 4 de fevereiro.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Prefeito André Pessuto (DEM)

Os servidores públicos da Prefei-
tura de Fernandópolis podem soli-

citar compensação de créditos de 
natureza trabalhista (férias ou licen-
ça-prêmio) em seus débitos de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial Urba-
no). O pedido deve ser feito na re-

Servidores públicos 
municipais podem pedir 
compensação de IPTU 
Valor das parcelas pode ser abatido em férias e licença-prêmio

à  ABATIMENTO

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

cepção da Secretaria Municipal de 
Recursos Humanos. A pessoa inte-
ressada poderá aderir ao programa 
de compensação de que dispõe a 
Lei nº 4640/2017, anualmente, no 
período de janeiro a março de cada 
exercício. Para fazer jus ao descon-
to previsto para pagamento à vista 
e em parcela única dos débitos re-
ferente ao exercício em trânsito, o 
servidor deverá realizar o protocolo 
até a data do referido vencimento.

A primeira parcela do IPTU vence 
no dia 15 de janeiro. O contribuinte 
pode ainda optar pelo pagamento de 
cota única na mesma data, com 10% 
de desconto. Os carnês já foram en-
tregues, porém, caso algum cidadão 
não tenha recebido o seu, basta se 
dirigir ao Poupatempo que será pro-
videnciada a impressão do material. 
Também é possível obter o IPTU pelo 
site: www.fernandopolis.sp.gov,br; 
no link “Mobiliário” e acessar poste-
riormente o tópico “emissão de car-
nês” informando os dados exigidos 
para reprodução do boleto.
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A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU, e a 
Prefeitura Municipal de PEDRANÓPOLIS, comunicam que irão promover inscrições para a seleção de interessados ao 
atendimento habitacional em uma das moradias que serão construídas do empreendimento habitacional de interesse 
social PEDRANÓPOLIS-F por intermédio de Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de 
financiamento com Recursos do FGTS e SBPE, com financiamento pela Caixa Econômica Federal – CAIXA.
Todas as unidades habitacionais serão destinadas às famílias com renda familiar bruta mensal entre R$ 1.200,00 (Um 
mil e duzentos reais) e R$ 5.817,75 (Cinco mil, oitocentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos, equivalente a 
5 salários mínimos do Estado de São Paulo), limites estes definidos pela legislação Federal e Estadual vigentes.
AS PARCERIAS
Por meio de convênio celebrado entre a CDHU e a CAIXA, o Governo do Estado firmou parceria com o Governo Federal 
para a viabilização de novas moradias no Estado Paulista. A parceria é executada pela Secretaria Estadual da 
Habitação, CDHU e pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, agente financeiro executor. 
1. DOS IMÓVEIS:
O empreendimento habitacional PEDRANÓPOLIS-F localizado à Rua Antonio da Cruz, compreende 48 moradias com 
02 quartos, sala, cozinha e banheiro e área de serviço, com área útil de 47,87 m2
2. DESTINAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
As unidades habitacionais serão distribuídas entre os inscritos, obedecendo-se os seguintes critérios:
a) 3% (três por cento) serão destinadas para atendimento de pessoas idosas (60 anos completos ou mais, na condição 
de titulares do benefício habitacional, conforme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse social).
b) 7% (sete por cento) serão destinadas para atendimento à pessoa com deficiência ou de cuja família façam parte 
pessoas com deficiência, conforme disposto na Seção VI, do artigo 63 da Lei Estadual n° 12.907, de 15 de Abril de 
2008, que consolida a legislação relativa à pessoa com deficiência no Estado e Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 
Federal n° 13.146 de 06 de Julho de 2015).
c) 4% (quatro por cento) das unidades habitacionais serão destinadas para atendimento aos integrantes das carreiras 
das Polícias Civil e Militar, aos Agentes de Segurança Penitenciária e aos Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária, 
na condição de titulares do benefício habitacional, conforme dispõe a Lei Estadual nº 11.023, de 28 de dezembro de 
2001, alterada pela Lei Estadual nº 11.818, de 3 de janeiro de 2005;
d) Demais unidades à demanda geral do município
IMPORTANTE: Caso o quantitativo de famílias para cada grupo não alcance a proporção acima referida, as unidades 
remanescentes serão destinadas à demanda geral.
3. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
Para formação deste grupo, a pessoa com deficiência deve ser o chefe da família e/ou seu cônjuge ou companheiro(a) 
e/ou filhos e/ou os tutelados e/ou os curatelados,  enquadrados nos critérios definidos pelo Decreto Federal nº 5.296 de 
02/12/2004:
3.1. CATEGORIAS DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
a) Deficiência Física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência 
de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) Deficiência Auditiva: surdez absoluta de um dos ouvidos, independentemente da acuidade auditiva do ouvido que 
ouve; ou perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB)ou mais, aferida por audiograma nas 
frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;
c) Deficiência Visual: cegueira absoluta de um dos olhos, independentemente da acuidade visual do olho que vê; ou 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa 
visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais 
a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°; ou a ocorrência simultânea de 
quaisquer das condições anteriores;
d) Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18 
(dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como –incluídos os 
autistas:
Comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, 
habilidades acadêmicas, lazer e trabalho;
e) Deficiência Múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
f) Microcefalia
Não havendo pessoas com deficiência declarada entre as famílias inscritas ou se esgotada a ordem de classificação, 
essas moradias serão destinadas às demais famílias do público geral. 
A família que declarar que existe pessoa com deficiência, mas não se tratar dos membros familiares mencionados no 
item 3 acima, participarão do sorteio do grupo correspondente aos dados cadastrados que se enquadrar.
As famílias inscritas neste grupo participarão somente do sorteio das moradias reservadas para as famílias com 
pessoas com deficiência, não sendo permitida sua participação no sorteio para as moradias destinadas aos demais 
grupos (demanda geral, idosos, policiais, se o caso).
4. DAS MORADIAS DESTINADAS ÀS PESSOAS IDOSAS
4.1. Serão considerados, para formação deste grupo, os indivíduos com 60 anos completos ou mais, na condição de 
titular do benefício habitacional, conforme critérios adotados na política estadual de habitação de interesse social.
4.2. Não havendo idosos entre as famílias inscritas ou se esgotada a ordem de classificação, as unidades habitacionais 
serão destinadas às demais famílias do público geral;
4.3. As famílias inscritas neste grupo participarão somente do sorteio das moradias reservadas para as pessoas idosas, 
não sendo permitida sua participação no sorteio para as moradias destinadas aos demais grupos (demanda geral, 
policiais, deficientes).
5. DAS MORADIAS DESTINADAS AOS POLICIAIS CIVIS, POLICIAIS MILITARES, AGENTES DE SEGURANÇA 
PENITENCIÁRIA E AGENTES DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIA
5.1. Serão considerados, para formação deste grupo, de acordo com a legislação estadual vigente, somente os policiais 
e agentes penitenciários que se encontrem na ativa e que comprovarem lotação no município objeto deste edital.
5.2. Caso o número de inscritos seja superior ao número de imóveis reservados, terão preferência os servidores lotados 
há mais tempo no município e, em havendo empate, serão aplicados os critérios abaixo, nessa ordem:

- Maior idade;
- Maior número de filhos menores ou incapazes;
- Sorteio

5.3. As famílias classificadas para a reserva de unidades para as Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança 
Penitenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária que não comprovarem a existência de titular de renda familiar que 
participe de uma das referidas carreiras e/ou que trabalhe no município selecionado serão desclassificadas.
5.4. Não havendo Polícias Civil e Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta e Vigilância 
Penitenciária entre as famílias inscritas ou se esgotada a ordem de classificação, as unidades habitacionais serão 
destinadas às demais famílias do público geral.
5.5. As famílias inscritas neste grupo participarão somente da seleção das moradias reservadas para Polícias Civil e 
Militar e dos Agentes de Segurança Penitenciária e de Escolta e Vigilância Penitenciária, não sendo permitida sua 
participação no sorteio para as moradias destinadas aos demais grupos (demanda geral, idosos, deficientes).
6. UNIDADES HABITACIONAIS PARA A DEMANDA GERAL
6.1. As unidades habitacionais que não foram destinadas aos demais grupos, serão sorteadas para a população em 
geral inscrita.
6.2. Após as inscrições e sorteio, as moradias remanescentes de todos os grupos (idosos, deficientes, policiais, se 
houverem) serão destinadas aos demais inscritos da demanda geral, obedecendo-se a ordem definida em sorteio 
público.
7. DISTRIBUIÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS
A distribuição das unidades habitacionais do empreendimento dar-se-á por grupos, conforme quadro a seguir:

8. CONDIÇÕES DE ENQUADRAMENTO DOS CANDIDATOS A BENEFICIÁRIOS (ELEGIBILIDADE)
Os interessados, bem como as demais pessoas que integrem a composição da renda familiar para financiamento, 
devem enquadrar-se nos critérios abaixo para obtenção de atendimento habitacional, se contemplados. 
Ao inscrever-se as famílias declaram tacitamente o enquadramento nesses critérios, podendo ser exigido a qualquer 
tempo a sua comprovação:
A) pela CAIXA.
A.1. Ter renda familiar mensal bruta entre R$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) a R$ 5.817,75 (Cinco mil, oitocentos 
e dezessete reais e setenta e cinco centavos, equivalente a 5 salários mínimos do Estado de São Paulo), limites 
definidos pela legislação Federal e Estadual vigentes.
• As famílias beneficiarias selecionadas deverão aportar recursos próprios na concessão do financiamento a ser firmado 
com a CAIXA, quando necessário ou quando a soma da idade do componente de renda mais idoso, somado ao prazo 
de financiamento, exceder a 80 anos e 6 meses, para complementação do valor do imóvel, considerando o preço do 
imóvel e a somatória dos seguintes valores: i) subsídios FGTS e/ou OGU previstos nos Programas Habitacionais do 
Governo Federal e Operações de financiamento com recursos do FGTS e SBPE; ii) subsidio da SH/Casa Paulista; iii) 
valor de financiamento; iv) recursos próprios dos beneficiários que poderão ser em moeda corrente ou recursos do 
FGTS, desde que atendidas as regras para sua utilização. A indisponibilidade de recursos próprios poderá implicar na 
desclassificação da família
• As condições do financiamento são variáveis de acordo com a renda familiar bruta mensal:
a) Valor máximo de financiamento: até R$ 145.000,00
b) Taxa de Juros: de 4,5% a 8,16% a.a.
c) Prazo do financiamento: até 360 meses
d) Subsídio SH/Casa Paulista: de R$10.000,00 a R$ 40.000,00
e) Subsídios Governo Federal: de R$ 0,00 a R$ 11.610,00
A.2. Possuir capacidade civil e ser maior de 18 (dezoito) anos de idade ou ser emancipado para os grupos da demanda 
geral, deficientes, dos policiais civis e militares e dos agentes de segurança penitenciária e agentes de escolta e 
vigilância penitenciária;
Nota: A pessoa com idade maior que 16 e menor que 18 anos somente poderá participar da inscrição se for emancipado 
pelos pais, por sentença judicial, pelo casamento formalizado no Cartório; pelo exercício de emprego público efetivo; 
pela colação de grau em curso de ensino superior; pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de 
relação de emprego e tenha economia própria". 
A.3. Não ser usufrutuário, nu-proprietário ou proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel residencial em 
qualquer parte do território nacional;
A.4. Não ter tido atendimento habitacional anterior com recursos orçamentários do município, dos Estados, da União, 
do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais ou subsídios com recursos do FGTS;
A.5. Não ter o nome incluso no Cadastro Nacional de Mutuários (CADMUT)
A.6. Não ter cadastro de IPTU do município e/ou nos Cartórios de PEDRANÓPOLIS de Imóveis;
A.7. Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido por qualquer outro agente ou instituição financeira;
A.8. Não estar inscrito no CADIN (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público);
A.9. Não possuir restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito: SPC, SERASA e outros.
A.10. Não possuir pendência junto a Receita Federal.
B) Pela Prefeitura
B.1. A Família deve comprovar pelo menos os últimos 05 (cinco) anos de residência ou trabalho no Município.
C) Pela CDHU
C.1.Possuir idade igual ou superior a 60 anos para o grupo de idosos;
C.2. Não ter financiamento habitacional ativo ou inativo promovido pela Secretaria Estadual da Habitação ou pela 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU;
C.3. Não estar inscrito no CADIN Estadual (Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público);
C.4. Será válido somente 01 inscrição por família, em havendo duas ou mais inscrições, por família, todas serão 
canceladas, mesmo que a família venha a ser sorteada.
C.5. Apurar denuncias de não enquadramento para grupo de pessoas com deficiência e policiais.
8.1. As famílias aprovadas na análise de crédito promovida pela CAIXA, Prefeitura e CDHU deverão assinar os 
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respectivos contratos de financiamento antes do início das obras (crédito de imóvel na planta).
8.2. Durante a vigência das obras, as famílias não terão qualquer dispêndio decorrente do financiamento concedido, 
este incidirá após a entrega do imóvel para efetiva ocupação.
8.3. O não enquadramento em um ou mais critérios previstos neste Edital ou dos Programas Habitacionais do Governo 
Federal e Operações de Financiamento com Recursos do FGTS e SBPE implicará na desclassificação da família.
9. DAS INSCRIÇÕES
9.1. As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado dentro do 
aplicativo KAIZALA, cujo acesso se dará exclusivamente por aparelho de telefone celular, ou pelo site da CDHU, para 
tanto os interessados deverão:
A) Via aplicativo KAIZALA
a. Acessar o site da CDHU pelo celular: www.cdhu.sp.gov.br
b. Na pagina inicial do site da CDHU haverá um banner “Inscrições para sorteio de moradias” que indica que há 
inscrições abertas, clicar em qualquer lugar do banner para ser redirecionado para a próxima tela
c. Selecionar o município/empreendimento de interesse para realizar as inscrições
d. Inserir o número de telefone celular para iniciar o processo
e. Após o cadastro o interessado será redirecionado para uma nova página (Google Play ou App Store, o que for o caso) 
onde poderá realizar o download do aplicativo KAIZALA, caso ainda não o possua.
f. Abrir o aplicativo KAIZALA e acessar o grupo da CDHU
g. Clique em “Tocar para começar”
h. Clicar em “Inscrição” para iniciar o preenchimento do formulário ou em “Dúvidas” para obter orientações quanto ao 
correto preenchimento dos campos
i. Antes de finalizar o cadastro a família deve conferir os dados informados, pois, uma vez confirmado, as informações 
não poderão ser alteradas
j. Ao concluir a inscrição será disponibilizado no aplicativo Kaizala o número da inscrição e será enviado por email os 
dados cadastrados pela família e o número da inscrição
NOTA: As instruções para o download e instalação do aplicativo Kaizala estão disponíveis no ANEXO I deste 
edital
B) Via site CDHU
a. Acessar o site da CDHU: www.cdhu.sp.gov.br
b. Clique em “inscrições para o sorteio de moradias”;
c. Selecionar opção “Prefiro me inscrever pelo site.”
d. Selecionar opção “INSCRIÇÃO” e seguir as orientações. 
e. Será enviado o código de acesso por SMS ou ao e-mail informado;
f. Validar código recebido no menu “VALIDAR CÓDIGO DE ACESSO”;
g. Caso o código esteja correto será aberto o formulário de inscrição; preencha todos os campos, pois todos são 
obrigatórios;
h. Ao concluir a inscrição será enviado por e-mail os dados cadastrados pela família e o número da inscrição;
NOTAS:
• O inscrito poderá realizar atualização, desistência e consulta da inscrição por meio do aplicativo de celular Kaizala ou 
pelo site, para tanto selecione a opção “ATUALIZAÇÃO / DESISTÊNCIA/CONSULTA” e siga as instruções;
• Ao concluir a atualização ou desistência da inscrição será enviado por e-mail informações do procedimento realizado;
• Caso tenha feito a inscrição pelo aplicativo Kaizala e trocou o celular e não consegue visualizar seu cadastro, poderá 
cadastrar novo celular acessando o site da cdhu : www.cdhu.sp.gov.br, no menu clicar em “informações ao cidadão” e, 
em seguida, em atualização de telefone celular para inscrição via aplicativo kaizala;
• Caso necessário baixe o manual de inscrição para melhor compreensão do processo.
• Para as inscrições pelo site e aplicativo de celular Kaizala é essencial um email válido, pois lá o inscrito receberá a 
confirmação da inscrição e poderá ser consultada sempre que necessário;
• Para acompanhar todos os informativos sobre as inscrições, agendamento de sorteio, publicações de inscritos e 
sorteados e outros, recomendamos que ingresse no grupo do aplicativo de celular Kaizala para ficar sempre 
sintonizado, ainda que opte pela inscrição pelo site.

PERÍODO PARA INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas das:
09h45 do dia 16/01/20
até às 17h45 do dia 20/01/20

9.2. Considerando que os dados constantes dos cadastros serão fornecidos pelas respectivas famílias, o Poder Público 
não poderá ser responsabilizado pelas informações existentes;
9.3. Eventuais alterações do cadastro ou desistência da inscrição finalizada poderão ser realizadas apenas no período 
de inscrições.
9.4. Após encerrado o período de inscrição não será possível a realização de alteração cadastral ou cancelar um 
cadastro finalizado e os dados existentes no banco de dados serão utilizados para o analise de enquadramento nos 
critérios do edital, agrupamento das famílias para o sorteio, montagem de dossiê e análise de crédito pela Caixa.
9.5. O período de inscrição poderá ser prorrogado a critério da CDHU e do município, sendo publicada mensagem no 
site da CDHU e aplicativo Kaizala, podendo ser acompanhado de correspondência eletrônica ou SMS, razão pela qual 
o email e telefone celular válidos são obrigatórios neste processo de inscrição.
10. INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO:
a) Nome completo, data de nascimento, RG, CPF, cor/raça do chefe da família, do cônjuge ou companheiro e dos 
demais componentes da renda familiar maiores de 18 anos ou emancipados que houver;
b) Soma da Renda bruta de todos os componentes familiares maiores de 18 anos ou emancipados.
c) Endereço completo de residência/correspondência com CEP;
d) CEP do local de trabalho
d) E-mail e número(s) de telefone(s), preferencialmente celular(es) para contato via SMS ou aplicativo, válidos;
e) Tempo de moradia e/ou trabalho no município
NOTA: 
As pessoas dos grupos de idosos e policiais devem se inscrever, obrigatoriamente, como titulares do cadastro.
As famílias com pessoas com deficiência (titular, cônjuge/companheiro; filhos, tutelados, curatelados) devem registrar a 
existência de pessoas nesta condição para poder participar do sorteio do grupo específico.
11. SELEÇÃO DAS FAMÍLIAS:
11.1. A ordem de classificação de todos os candidatos inscritos e selecionados para os grupos de idosos, pessoas com 
deficiência, demanda geral, policiais e agentes penitenciários, se necessário, dar-se-á por sorteio público presencial, 
em local, data e horário a ser previamente divulgados nos sites da CDHU e aplicativo kaizala, quando o caso. 
11.2. Após o processamento das inscrições, a CDHU irá divulgar a lista final de inscritos para sorteio.
11.3. Os inscritos serão convocados para retirada das senhas e participação no sorteio. 
11.4. .As senhas serão entregues em 2 (duas) vias. Numa delas estará escrito a palavra URNA. É essa via que deverá 
ser destacada e depositada na urna do grupo correspondente no dia do sorteio.
11.5. O próprio inscrito ou seu representante legal é quem deverá depositar a senha na respectiva urna no dia do evento 
de sorteio;
11.6. A presença no sorteio é obrigatória, o não comparecimento implicará na desclassificação da família, não podendo 
a mesma reclamar futuramente por eventuais prejuízos.
11.7. As famílias com idosos e das pessoas com deficiência concorrerão entre si em sorteio único.
11.8. As famílias com policiais, serão classificadas seguindo os critérios legais e normativos previstos neste edital e 
participarão de sorteio entre si, se necessário.
11.9. Todas as famílias inscritas serão classificadas conforme a ordem de sorteio, por grupo, para cada 
empreendimento.
11.10. O resultado do sorteio com a ordem de classificação dos inscritos por grupo será divulgado nos meios de 
comunicação disponíveis e publicado no site da CDHU e no aplicativo Kaizala, quando o caso.
12. DA ENTREVISTA E MONTAGEM DOS DOSSIÊS
12.1. Após o sorteio, a CDHU encaminhará à CAIXA a lista dos inscritos sorteados por grupo.
12.2. As famílias serão convocados pela CAIXA para entrevista e apresentação de documentação visando à montagem 
de dossiês para comprovação e verificação de enquadramento quanto aos requisitos exigidos neste edital e dos 
Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de Financiamento com Recursos do FGTS e SBPE, 
respeitando a ordem de classificação no sorteio. 
12.3. Além dos titulares, poderão ser também convocados a mesma quantidade de suplentes para entrevista e 
montagem de dossiês, cujo aproveitamento se dará em caso de eventual desclassificação por desistência ou 
indeferimento dos titulares, por ordem de classificação e dentro do Grupo da família desclassificada, não gerando 
compromisso de atendimento habitacional ao suplente convocado.
12.4. As demais famílias suplentes poderão ser convocadas em caso de abertura de vagas, por esgotamento da lista 
de suplentes mencionados no item anterior.
12.5. Serão previamente agendadas datas para as entrevistas, o não comparecimento, ou na impossibilidade de 
apresentação da documentação necessária acarretará no cancelamento da família do processo de aquisição ao 
atendimento habitacional.
12.6. As famílias selecionadas deverão apresentar documentos pessoais atualizados e compatíveis com seu estado 
civil atual, sob risco de inabilitação pela CAIXA, se assim exigir.
12.7. A família convocada para o processo de entrevista terá o prazo para apresentação da documentação solicitada 
definido pela CAIXA.
12.8. Findo o prazo especificado nas convocações, o não comparecimento ou a não apresentação de parte ou toda a 
documentação requerida, ou ainda, declararam na inscrição ou comprovaram documentalmente o não enquadramento 
nos critérios deste Edital ou dos Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de Financiamento com 
Recursos do FGTS e SBPE acarretará a inabilitação da família para o processo de aquisição do atendimento 
habitacional, sendo que a família classificada na sequência, do mesmo grupo, será convocada para avaliação quanto 
ao preenchimento dos requisitos.
13. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A MONTAGEM DO DOSSIÊ
A CAIXA definirá a lista de documentos necessária a ser apresentada para análise de crédito segundo o que dispõe os 
Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de Financiamento com Recursos do FGTS e SBPE.
14. DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O candidato que omitir informações ou as prestar de forma inverídica, sem prejuízo de outras sanções, será 
excluído, a qualquer tempo, do processo de seleção deste edital. 
14.2. Os candidatos deverão encontrar-se dentro das condições de enquadramento desde o momento da inscrição até 
a data de assinatura dos instrumentos contratuais, caso habilitado.
14.3. O período de inscrição poderá ser prorrogado a critério da CDHU e do município, sendo publicada mensagem no 
site da CDHU e aplicativo Kaizala, podendo ser acompanhado de correspondência eletrônica ou SMS, razão pela qual 
o email e telefone celular válidos são obrigatórios neste processo de inscrição. 
14.4. A inscrição para este empreendimento não garante a futura participação para seleção de beneficiário em outros 
empreendimentos.
14.5. As famílias que já tenham se inscrito anteriormente para outros sorteios da SH/CDHU ou do Programa Minha 
Casa Minha Vida, que não tenham sido contempladas e que preencham os requisitos deste edital deverão se inscrever 
novamente, uma vez que não serão consideradas inscrições anteriores. O não cadastramento será considerado como 
manifestação de desinteresse.
14.6. As famílias que, a qualquer tempo, não comparecerem quando convocadas ou não apresentarem parte ou toda 
documentação requerida, ou ainda, declararam na inscrição ou comprovaram documentalmente que não se enquadram 
nos critérios deste Edital ou dos Programas Habitacionais do Governo Federal e Operações de Financiamento com 
Recursos do FGTS e SBPE serão desclassificadas.
14.7. A assinatura de contrato de execução das obras está condicionada a existência de público alvo devidamente 
definido e habilitado pela CAIXA na sua totalidade para cada empreendimento. Caso isto não ocorra, o(s) 
empreendimento(s) poderá(ão) ser inviabilizado(s), as inscrições perderão a validade e compromisso com as eventuais 
famílias habilitadas se dará por encerrado, não podendo a CAIXA, CDHU ou Município serem responsabilizados pela 
impossibilidade de implantação do(s) empreendimento(s).

ATENÇÂO
Verifique previamente se atende a todas as condições deste edital, uma vez que passará por duas instâncias 
de análise de dados, e o não enquadramento em uma dessas fases implicará na desclassificação do inscrito.

FAIXAS DE RENDA (R$)  TIPOLOGIA GERAL DEFICIENTE IDOSO POLICIAL E AGENTE PENITENCIÁRIO 

1.200,00 a 5.817,75 2 DORMS 40 4 2 2 

TOTAL DE UNIDADES 48 

Os titulares e suplentes 
sorteados no dia 01 de 
dezembro do ano pas-
sado pela Companhia 

de Desenvolvimento Habitacional 
e Urbano (CDHU) precisam atender 
às orientações da Secretaria de Ha-
bitação do Estado em relação à do-
cumentação apresentada.

Uma equipe de profissionais da 
CDHU está na cidade para a regu-
larização das pendências. Portan-
to, as pessoas que ainda estiverem 
pendentes com a documentação 
devem ficar atentas para o prazo 
final que é nesta terça-feira, dia 14.

A coleta dos documentos está 

Prazo para entrega de documentos da 
CDHU termina nesta terça-feira, 14

à  ATENÇÃO BENEFICIÁRIOS!

sendo feita no auditório da Secre-
taria Municipal de Educação, das 
09h às 16h. Será a última oportu-
nidade para as pessoas que ainda 

não concluíram a entrega dos do-
cumentos necessários para a aqui-
sição da moradia, ou para aqueles 
que, por motivo justificável, ainda 

não providenciaram a documen-
tação.  

SOBRE A MORADIA
219 casas da CDHU estão em 

construção no município. As unida-
des habitacionais contam com uma 
área útil de 48,82 metros quadrados 
e são compostas por 2 quartos, sa-
la, cozinha e banheiro. As unidades  
são construídas a partir de convê-
nio entre o Governo Federal, por in-
termédio do Programa Minha Casa 
Minha Vida, tendo a Caixa Federal 
como agente financeiro executor, 
o Governo do Estado de São Paulo, 
por meio da CDHU, e a Prefeitura 
de Fernandópolis que fez a doação 
de toda área para a construção das 
moradias.O prazo máximo de finan-
ciamento das casas é de 30 anos.
 SERvIÇO
l A Secretaria Municipal de Edu-

cação fica na Rua Minas Gerais, 
990,  Centro de Fernandópolis. 

publicações

Coleta dos documentos está sendo feita no auditório da Secretaria Municipal de Educação

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

AVISO
RESULTADO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.

TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2019
– PROCESSO N.º 075/2019.

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços de mão de obra, com fornecimento de materiais, visando a  exe-
cução de recapeamento asfáltico em diversas ruas, desta cidade, con-
forme Projeto, Planilha Orçamentária e memorial descritivo. “CONDI-
CIONADO A LIBERAÇÃO DE NUMERÁRIO PELA  COMPETENTE 
SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO”.EMPRESA CLAS-
SIFICADA: 1º LUGAR: NOROMIX CONCRETO S/A.  E, para cons-
tar e ninguém possa alegar ignorância, fez se publicar o presente avi-
so, a partir do qual passa a fluir o prazo legal para recurso, nos termos 
do art. 109 da LL.

DATA: 10 DE JANEIRO DE 2020.
VALDIR DOS SANTOS

PRESIDENTE
Uma publicação: Terça-feira, dia 14 de Janeiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.694.

COMUNICADO DE   HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Em razão de dispensa  do prazo recursal  e  o que consta  na sugestão  

da comissão de licitação do exercício de 2019, bem como do parecer ju-
rídico da Municipalidade, RESOLVE, HOMOLOGAR E ADJUDICAR, 
o objeto  desta licitação em favor da empresa: NIVEL ENG. ASSES-
SORIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME,  referente a proposta comercial  
apresentada em 23 de dezembro de 2019, por tratar-se de menor preço 
global apresentado no certame.

São João das Duas Pontes  (SP), 23 de dezembro de 2019
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito  Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 14 de Janeiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.694.

EXTRATO  DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE S. J. DAS DUAS PONTES. 
CONTRATADA: NIVEL- ENGENHARIA,ASSESSORIA E CONS                          

TRUÇÃO LTDA-ME.Nº. DO CONTRATO:  072/2019 -   CC. Nº 
08/2019 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZA-
DOS DE ENGENHARIA CIVIL, COM EXECUÇÃO DE PROJETOS, 
ORÇAMENTOS, EMISSÃO DE PARECERES, LAUDOS TÉCNICOS, 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVI-
ÇOS PUBLICOS DE ENGENHARIA, DESTA MUNICIPALIDADE, 
NO EXERCICIO DE 2020. VALOR GLOBAL:  R$. 58.440,00-FOR-
MA DE PAGAMENTO:  PARCELADO-

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

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 14 de Janeiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.694.
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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

Secretaria de Estado da Habitação
abre inscrições para sorteio de 48 casas 

Candidatos devem se inscrever por meio de aplicativo de celular ou pelo site da CDHU

à  PROgRAMA NOSSA CASA

A Secretaria de Estado da 
Habitação, por meio da 
Companhia de Desen-
volvimento Habitacio-

nal e Urbano (CDHU), abre entre 
os dias 16 e 20 de janeiro as inscri-
ções para participação do sorteio 
de 48 unidades do Programa Nos-
sa Casa na cidade de Pedranópo-
lis, situada na região administrati-
va de São José do Rio Preto.

Para concorrer ao sorteio das ca-
sas, o pretendente deve fazer sua 
inscrição sempre por meio do apli-
cativo de celular Kaizala, disponível 
gratuitamente nas lojas App Store 
e Play Store, ou pelo site da CDHU 
(http://www.cdhu.sp.gov.br) .

A seleção dos beneficiados será 
feita por sorteios públicos classifi-
catórios. Só poderá se candidatar 
a um imóvel quem estiver moran-
do ou trabalhando na cidade que 
receberá o empreendimento e não 
pode ter sido beneficiado por ne-
nhum programa habitacional. Ou-
tra exigência do programa é que o 
candidato esteja com o nome lim-
po, ou seja, sem nenhuma restri-

do Programa Nossa Casa, lançado 
no final do ano passado. A abertu-
ra dessas inscrições vai possibili-
tar à população carente o acesso a 
mais uma forma atendimento. Es-
sas são as primeiras das 7.278 uni-
dades já credenciadas e contempla 
a modalidade Nossa Casa - CDHU. 
E neste ano o programa será am-
pliado ainda mais com o desenvol-
vimento da outra modalidade, que 
é o Nossa Casa - Preço Social”, afir-
mou o secretário de Estado da Ha-
bitação, Flavio Amary.

INSCRIÇÃO
O interessado em concorrer a um 

dos imóveis deverá acessar o site 
da CDHU (cdhu.sp.gov.br) e clicar 
no banner das inscrições. Em se-
guida, deve escolher o empreen-
dimento da cidade onde estiverem 
abertas as inscrições. O candidato 
precisa prestar bem atenção, pois 
só poderá se inscrever no empreen-
dimento do município em que mo-
ra ou trabalha.

Quem for realizar a inscrição via 
celular deve inserir o número de ce-
lular e será redirecionado para ins-
talar o aplicativo Kaizala, que é gra-
tuito e está disponível para Android 
e Iphone. Uma vez instalado, o inte-

ressado será incluído no grupo da 
CDHU e poderá efetivar a inscrição.

Para aqueles que preferirem fa-
zer a inscrição no próprio site e só 
clicar em “Prefiro inscrever-me pe-
lo site”, ao invés de incluir o núme-
ro do celular. Na sequência, selecio-
nar opção “Inscrição” e seguir as 
orientações. Será enviado o código 
de acesso por SMS ou ao e-mail in-
formado e o interessado deve vali-
dar o código para abrir e preencher 
o formulário.

Ao concluir o processo, os candi-
datos receberão o número da ins-
crição pelo app e pelo e-mail infor-
mado. Será válida somente uma 
inscrição por família. Aqueles que 
participaram de outros sorteios da 
CDHU no município e não foram con-
templados agora podem fazer no-
va inscrição pelo aplicativo de ce-
lular ou pela internet
 SERvIÇO:
	Inscrição para sorteio de 48 ca-

sas em Pedranópolis
l Início: às 9h45 do dia 16 de janeiro
l Término: às 17h45 do dia 20 de 

janeiro
l Canais de inscrição: Aplicativo de 

celular Kaisala ou site da CDHU 
(www.cdhu.sp.gov.br)

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

ção de crédito para obter o finan-
ciamento ofertado pelas regras da 
Caixa Econômica Federal. Também 
não poderá possuir pendência com 
a Receita Federal.

Os imóveis vão atender famílias 
com renda entre 1,5 e 5 salários mí-
nimos. A Secretaria de Habitação 
concederá subsídios de até R$ 40 
mil, conforme a renda das famílias. 
Será possível contar ainda com sub-
sídios federais e utilizar o FGTS no 
financiamento habitacional. Desta 
forma, o valor das prestações fica-
rá compatível com a capacidade de 
pagamento das famílias.

Os empreendimentos serão via-
bilizados pela modalidade Nos-
sa Casa-CDHU, que prevê na pri-
meira etapa a construção de 11 mil 
moradias em 113 cidades em par-
ceria com a Caixa Econômica Fede-
ral. Nesta modalidade, os terrenos 
são ofertados pelos municípios e a 
construção das moradias é realiza-
da com recursos da Caixa e da Se-
cretaria da Habitação, por intermé-
dio da Agência Paulista. A CDHU 
já fez o credenciamento de empre-
sas para a execução de 7.278 uni-
dades da primeira etapa.

“É um momento muito importante 

(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.
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Doação de órgãos. Um ter-
mo forte, mas com mui-
tos significados, prin-
cipalmente para quem 

está do outro lado, esperando por 
um transplante. A Santa Casa de 
Votuporanga é apta a fazer a capta-
ção de órgãos desde 2012, e nesta 
semana, realizou o segundo proce-
dimento múltiplo de órgãos da re-
gião, destacando a Instituição de 
grandes hospitais.

O procedimento, realizado em 
uma mulher, de 55 anos, aconteceu 
no dia 08 de janeiro e contou com 
o apoio da Comissão Intra-Hospi-
talar de Doação de Órgãos e Teci-
dos para Transplantes (CIHDOTT) 
e da Equipe da OPO-SJRP (Orga-
nização de Procura de Órgãos do 
Hospital de Base) que promove 
a ligação com a rede Nacional de 
Transplantes.

A família tem um papel muito 
importante na autorização da do-
ação de órgãos. Angela Maria Mar-
tins Custódio, cunhada da doadora, 
contou como foi tomar esta decisão 
em conjunto com a família. “Quan-
do o médico nos explicou da pos-
sibilidade dela ser uma doadora, 
a princípio ficamos com dúvidas. 

Santa Casa realiza a segunda captação 
múltipla de órgãos da região em 2020

Família, que é a única responsável pela autorização da doação, conta o sentimento de poder ajudar a salvar vidas

à  EM VOTUPORANGA

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, con-
siderando 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 duran-
te 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, pa-

ra comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Cen-
tro, nesta cidade, até o dia 20 de janeiro de 2020, 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 pa-
ra o qual foi habilitada, de acordo com a seguinte relação:

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

Valentim Gentil, 14 de janeiro de 2020
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 
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 20 de janeiro de 
2020, 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 Técnico de Enfermagem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

4°  55,00  DENISE CHRISTINE CAPELETI ZOTINI  0000149 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 14 de janeiro de 2020 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 
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 20 de janeiro de 
2020, 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 Técnico de Enfermagem  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                           INSCR     

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

4°  55,00  DENISE CHRISTINE CAPELETI ZOTINI  0000149 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 14 de janeiro de 2020 
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Prefeito Municipal 
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O provedor da Santa Casa, Luiz 
Fernando Góes Liévana, se sensi-
bilizou com o lindo gesto de solida-
riedade desta família. “Para nós, é 
motivo de orgulho poder participar 
desse processo de captação de ór-
gãos visto que conseguimos bene-
ficiar muitas pessoas e salvar vidas. 
Meus cumprimentos especiais a es-
ta grande equipe que demonstra 
não apenas um conhecimento téc-
nico elevado na área, mas um espí-
rito de generosidade e compaixão 
ao próximo fazendo um trabalho tão 
importante e nobre”, elogiou.

PROTOCOLO
O Ministério da Saúde ressalta 

que hoje, pela legislação brasilei-
ra, a retirada de órgãos e tecidos 
de pessoas com morte encefáli-
ca comprovada só pode acontecer 
após a autorização da família. Por 
isso, quem tem interesse em doar 
órgãos deve manter a família avi-
sada, diz o governo.

O passo principal para você se 
tornar um doador é conversar com 
a sua família e deixar bem claro o 
seu desejo. Não é necessário dei-
xar nada por escrito. Porém, os fa-
miliares devem se comprometer a 
autorizar a doação por escrito após 
a morte.

Fonte: Votunews

Mas ao conversar com todos, lem-
bramos que ela já tinha manifes-
tado este desejo, na época em que 
o Gugu faleceu, dizendo que que-

ria ser uma doadora de órgãos, ca-
so algo acontecesse com ela. É um 
momento difícil, mas pensamos no 
bem que ela ainda pôde fazer pa-

ra outras pessoas, salvando vidas. 
Ela sempre foi uma pessoa muito 
boa e guerreira, e tinha este desejo, 
nada mais justo do que atendê-lo”.

O procedimento, realizado em uma mulher, de 55 anos, aconteceu no dia 08 de janeiro
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Um rapaz, de 22 anos, morreu de-
pois de se envolver em um acidente 
de trânsito no último sábado, 11, em 
Mirassol. De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, Iago Ramon 

Garcia de Nazareth pilotava uma 
moto em uma via da região central 
da cidade, quando perdeu o contro-
le da direção ao desrespeitar um se-
máforo e bateu contra o poste.

Com o impacto, o jovem morreu 
no local do acidente. A moto foi ar-
remessada e atingiu um homem, 

de 47 anos, que estava na rua. Ele 
teve ferimentos leves.

O corpo de Iago Ramon Garcia de 
Nazareth foi sepultado neste do-
mingo, 12, no Cemitério Municipal 
de Mirassol.

Fonte: DHOJE Interior

  Um traficante de 16 anos de 
idade foi pego pela Polícia Militar 
de Votuporanga na noite do últi-
mo sábado, 11.

A equipe de Força Tática 315 fa-
zia patrulhamento pela região sul, 
bairro Pró-Povo, quando avistou o 
garoto na frente da casa e ao avis-
tar a viatura tentou adentrar rapi-
damente na residência.

Ele foi acompanhado e aborda-
do. Com o infrator os policiais en-
contraram dezenas de porções de 
crack e dinheiro da venda da droga.

O adolescente admitiu à polícia 
o tráfico no local e foi levado até a 
Central de Flagrante, onde foi qua-
lificado e responderá pelo ato.

Ele foi apresentado a um juiz e 
deverá ser encaminhado para a 
Fundação Casa.

Fonte: Votunews

O corpo de um homem de 
58 anos foi encontra-
do em uma represa, no 
distrito de Iporanga, em 

Tanabi, na manhã de domingo, 12. 
Segundo o Corpo de Bombeiros, o 
homem pulou na represa no último 
sábado, 11, e desapareceu.

Ademir Nalati de Oliveira estaria 
em um churrasco em uma proprie-

dade rural quando decidiu entrar 
na represa. Os bombeiros foram 
chamados para atender a ocorrên-
cia no início da noite e já iniciaram 
as buscas.

O corpo foi encontrado na manhã 
deste domingo e encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) para 
depois ser liberado à família.

O caso foi registrado na polícia e 
será investigado. 

Fonte: SBT Interior

Homem morre 
afogado
em represa

à  FATALIDADE

Vítima, que tinha 58 anos, estava em 
um churrasco e decidiu nadar no local

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Força tática da 
PM apreende 
traficante de 
crack de 16 anos

à  TRÁFICO

Com o infrator os policiais encontraram dezenas
de porções da droga e dinheiro da venda

Droga, dinheiro e objetos apreendidos com o menor

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Motociclista perde a 
vida após bater em poste

à  ACIDENTE

Jovem não suportou o impacto e morreu no local

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Quem 
comemorou 
idade nova 
no último 
sábado foi 
Elizandréia 
Dias. 
Parabéns!

Letícia 
Fernandes 
comemora 
a passagem
de mais 
um ano 
de vida. 
Felicidades!

Parabéns 
e muitos 

anos de vida 
para  higor 

Sanches 
Alonso.

Ana Paula 
Ferrante 

comemora 
chegada de 
nova idade. 

Parabéns!

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Centro Paula Souza 

Centro Paula Souza abre 
inscrições para Ensino 
Médio EJA a distância
Voltado a maiores de 18 anos que não conseguiram concluir o
Ensino Médio em idade escolar, curso é totalmente online e gratuito

à  EDUCAÇÃO

Começam hoje, 14, as ins-
crições para o Ensino Médio 
a distância na modalida-
de de Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) do Centro 
Paula Souza (CPS). As aulas 
são totalmente online e re-
presentam uma alternativa 
prática para quem não tem 
certificação de nível médio 
e pretende fazer um curso 
técnico ou ingressar no En-
sino Superior. Não há limite 
de vagas e não é necessário 
participar de processo sele-
tivo. A inscrição é gratuita. 
O prazo termina dia 28 de ja-
neiro.

O interessado deve ter 
mais de 18 anos e apre-
sentar certificado de con-
clusão do Ensino Funda-
mental. Para se inscrever, 
é necessário fazer um pré-
-cadastro online e depois 
encaminhar cópias auten-
ticadas da documentação 
por correio.

A formação é oferecida na 
modalidade de Educação a 
Distância (EaD), no modo 
autoinstrucional, em que o 
participante estuda por con-

ta própria, sem acompanha-
mento de tutores.

O material didático inclui 
agendas de estudo com ví-
deos, textos e exercícios 
com correção comentada à 
disposição do estudante no 
ambiente virtual de apren-
dizagem.

NOvIDADE
A versão 2020 do curso te-

ve seu modelo atualizado. 
O conteúdo está dividido 

em quatro áreas de conhe-
cimento: Linguagens e Có-
digos, Ciências Humanas, 
Matemática e Ciências da 
Natureza. Também é ofereci-
do o idioma espanhol como 
disciplina optativa. O aluno 
conclui o curso após aprova-
ção nos exames presenciais 
e recebe o certificado do En-
sino Médio.

As provas são aplicadas 
três vezes por ano em quatro 

Escolas Técnicas Estaduais 
(Etecs): Etec São Paulo (Ca-
pital, no bairro Bom Retiro), 
Etec Bento Quirino (Campi-
nas), Etec Fernando Prestes 
(Sorocaba) e Etec Philadel-
pho Gouvêa Netto (São José 
do Rio Preto). Confira vídeo 
de apresentação do curso.

Além do Ensino Médio 
EJA, o CPS oferece outras 
opções de formação a dis-
tância em diferentes níveis.

à  SORTUDO

Morador de Meridiano 
fatura o prêmio
principal do Saúde Cap
Sorteio foi realizado na manhã do último domingo, 12

les e Fernandópolis levaram 
prêmios de R$ 5 mil.

SOBRE O SAÚDE CAP
O Saúde Cap é um Títu-

lo de Capitalização de Pa-
gamento Único, da Modali-
dade Filantropia Premiável, 
com atuação no estado de 

São Paulo. Além de propor-
cionar o direito de participa-
ção em sorteios ao subscri-
tor, com o Saúde Cap você 
pode contribuir para o de-
senvolvimento e custeio do 
Hospital de Câncer de Barre-
tos – Fundação Pio XII, atra-

vés da cessão do direito de 
resgate do seu Título, geran-
do recursos que ajudarão a 
promover saúde através de 
atendimento médico hospi-
talar qualificado em oncolo-
gia, de forma humanizada, 
em âmbito nacional.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

U
m morador 
de Meridia-
no foi sor-
teado no 4º 
sorteio do 
Saúde Cap 

e levará para casa R$ 250 
mil. A premiação era de R$ 
500 mil, mas uma pessoa de 
Nipoã também foi sorteada 
e ambos dividirão o prêmio 
máximo. O sorteio foi rea-
lizado na manhã deste do-
mingo, 12.

No Giro da Sorte, três mo-
radores de Votuporanga e 
um de Valentim Gentil, Ja-


