
Petrobras
reduz preço da 
gasolina e diesel 
nas refinarias
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Polícia encontra 
chinelo e pedra com 
marcas de sangue 
em caminhonete 
de advogado 
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Judô paulista perde 
uma das principais 
lideranças com a
morte de Mazinho
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 14/01/20

 33°

 22°

10mm
90%


chuva

94%
42%

ENE
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
90%


chuva

82%
37%

NNE
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
90%


chuva

72%
37%

NNW
8km/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°

 22°

15mm
67%


chuva

78%
49%

E
9km/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

 33°

 21°

15mm
80%


chuva

82%
53%
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16km/h


vento

05:55h
19:07h

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
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à  BUSCA

Morador do MS 
procura por 
familiares em 
Fernandópolis
Informações podem ser enviadas 
para o número 67 99982-4191

dópolis. Waldemar (foto), 89 anos, 
reside em Paraíso das Águas há al-
guns anos e desde então procura por 
contato com seus entes. Página A5Um morador de Paraíso das 

Águas - MS, está procuran-
do familiares que suposta-
mente moram em Fernan-

Itamar Borges 
transfere 
domicílio 
eleitoral para 
Rio Preto

O deputado estadual e vice-líder 
do MDB na Assembleia Legislativa 
de São Paulo, Itamar Borges, anun-
ciou nesta segunda-feira, 11, que irá 
transferir seu domicílio eleitoral pa-
ra a cidade de São José do Rio Preto. 
Segundo Itamar, a decisão de trocar o 
domicilio eleitoral foi tomada em co-
mum acordo com o prefeito de Rio Pre-
to Edinho Araujo (MDB). Página A4

à  DInheIRo DIReto nA eSColA

Programa do Governo do estado distribui 
R$ 15 milhões para 142 escolas da região

Campanha de vacinação
da Prefeitura de Jales 
ironiza tese de guru do 
presidente Bolsonaro

Uma campanha publicitária lan-
çada pela Prefeitura Municipal de 
Jales está provocando reações fa-
voráveis e contrárias nas redes so-
ciais, ratificando a subdivisão do 
país entre direitistas e esquerdistas, 
acentua nas Eleições de 2018. Com 

o objetivo de incentivar a vacina-
ção, um outdoor afirma que “a ter-
ra não é plana” e que “vacina não 
faz mal”. E completa com a frase: 
não deixe que as fake news colo-
quem sua saúde em risco. Vacine-
-se. Página A4

O ano começa com obras de melho-
ria de infraestrutura e aquisição de no-
vo mobiliário em 142 escolas da re-
gião. Ao todo, 754 prédios passam por 

reparos durante o período de férias, 
com investimentos que ultrapassam 
os R$ 77 milhões em todo o Estado de 
São Paulo. A ação faz parte do Pro-

grama Dinheiro Direto na Escola, que 
prevê repasse de verbas para melho-
rias na infraestrutura das unidades. 
As verbas também poderão ser usa-

das para serviços de manutenção e 
raparos, para garantir que as melho-
rias sejam feitas de forma mais ágil e 
sem burocracia. Página A3

teto do benefício do InSS 
sobe para R$ 6.101,06

Fatecs divulgam lista de 
convocados do Vestibular

A primeira relação de convocados 
para matrícula do processo seletivo das 
Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do 
Estado de São Paulo para o primeiro 
semestre de 2020 já está no site www.
vestibularfatec.com.br. O mesmo ende-
reço traz a classificação geral do Vesti-

bular. Ambas as listas serão também 
afixadas na unidade em que o candi-
dato deseja estudar. Caso as vagas ofe-
recidas não sejam preenchidas na pri-
meira chamada, a segunda lista será 
divulgada somente na Fatec no dia 17 
de janeiro. Página A3

Grupo 
Muffato 
anuncia 
210 vagas 
de emprego

Quem está em busca de uma no-
va oportunidade profissional, não 
pode perder o mutirão de empre-
go que o Grupo Muffato – quinta 
maior rede de supermercados do 
país –, fará nesta quinta-feira (16), 
em Votuporanga. São 210 vagas de 
emprego para cargos de lideran-
ça, como encarregados e líderes 
de setor, operador de caixa, orien-
tador de caixa, repositor, agente de 
prevenção, açougueiro, padeiro, 
confeiteiro, comprador, faturista, 
operador de empilhadeira, aten-
dente, recepcionista, auxiliar de 
estacionamento, auxiliar de lim-
peza e balconista. Página A5

à  nA ReGIÃo

25 escolas da região de Fernandópolis foram beneficiadas com recursos do programa

O Ministério da Economia fixou em 
R$ 6.101,06 o teto de pagamento das 
aposentadorias e benefícios do Insti-
tuto nacional do Seguro Social (InSS) 
com valores acima do salário mínimo. 
O novo valor decorre de um reajuste 

de 4,48%, que consiste na inflação ofi-
cial do País, medida pelo Índice nacio-
nal de Preços ao Consumidor (InPC) 
do IBGE. A confirmação do valor cons-
ta de portaria publicada no Diário Ofi-
cial da União (DOU). Página A2

à  DeSAPAReCIDo
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à  CoMBUStÍVel

A Petrobras confirmou nes-
ta terça-feira, 14, redução de 
3% no preço do diesel e da ga-
solina para as refinarias. O úl-
timo reajuste anunciado pe-
la companhia para a gasolina 
foi em 1º de dezembro do ano 
passado e,  para o diesel, no 
dia 21 daquele mês.

A medida não surpreendeu 
o mercado, disse à Agência 
Brasil o presidente da Fede-
ração Nacional do Comércio 
de Combustíveis e de Lubri-
ficantes (Fecombustíveis), 
Paulo Miranda Soares.

Soares lembrou que, quan-
do começou a tensão entre Irã 
e Estados Unidos, o preço do 
petróleo no mercado interna-
cional subiu de US$ 64 para 
US$ 70 o barril. Como o preço 

já voltou ao patamar anterior, 
Soares disse que a tendência 
é de queda do preço dos dois 
combustíveis no mercado in-
terno brasileiro. “É absolu-
tamente normal e esperada 
essa atitude da Petrobras.”

O presidente da Fecombus-
tíveis ressaltou, porém, que, 
para o consumidor, a redução 
do preço deve demorar algum 
tempo, porque as distribuido-
ras têm que gerir o estoque, 
estimado entre 15 milhões e 
20 milhões de litros. “Só bai-
xa o preço quando ela [dis-
tribuidora] vender o estoque 
que comprou mais caro”. Para 
chegar à bomba, deve demo-
rar 15 dias, “porque a concor-
rência é muito grande no se-
tor de revenda”, disse Soares.

Fonte: Agência Brasil

O Ministério da Eco-
nomia fixou em 
R$ 6.101,06 o te-
to de pagamento 

das aposentadorias e bene-
fícios do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) 
com valores acima do salá-
rio mínimo.

O novo valor decorre de um 
reajuste de 4,48%, que consis-
te na inflação oficial do País, 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor (INPC) do IBGE. A con-
firmação do valor consta de 

portaria publicada no Diário 
Oficial da União (DOU).

A correção tem efeito a par-
tir de 1º de janeiro deste ano 
e permite que o teto do INSS 
passe de R$ 5.839,45 para R$ 
6.101,06. A portaria da Econo-
mia define ainda os valores de 
auxílio-doença, auxílio-reclu-
são, pensão por morte e salá-
rio-família, além de benefícios 
pagos a aeronautas, pescado-
res, seringueiros, entre outros.

A norma estabelece que, 
a partir de 1º de janeiro de 
2020, o salário de benefício e 
o salário de contribuição não 
poderão ser inferiores a R$ 

1.039,00, que o valor do salá-
rio mínimo definido pelo go-
verno para este ano.

Valores de contribuições 
previdenciárias também es-
tão descritos na portaria, em 
dois períodos distintos, de ja-
neiro e fevereiro e, depois, a 
partir de março, quando en-
tram em vigor a novas taxas 
de recolhimento aprovadas 
na reforma da Previdência 
ano passado.

Nos meses de janeiro e fe-
vereiro, segurados emprega-
dos, inclusive o doméstico e o 
trabalhador avulso, deverão 
recolher para o INSS 8% se o 

salário de contribuição for de 
até R$ 1 830,29; 9%, para sa-
lário-contribuição entre R$ 
1.830,30 e R$ 3 050,52; e 11%, 
para salário-contribuição de 
R$ 3.050,53 até R$ 6 101,06.

A partir de março, as fai-
xas de recolhimento para es-
ses trabalhadores serão de 
7,5% para salários de contri-
buição de até 1.039,00; 9% 
para salários de R$ 1.039,01 
até R$ 2.089,60; 12% para sa-
lários de R$ 2.089,61 até R$ 
3.134,40; e 14% para salários 
de R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06.

Fonte: G1

O governo pretende anun-
ciar nesta quarta-feira (15) 
medidas para diminuir a fila 
de espera por benefícios do 
Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), disse hoje (13) 
o secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho do Mi-
nistério da Economia, Rogé-
rio Marinho. Ele não adiantou 
detalhes, mas disse que as 
ações envolvem mudanças 
de verbas ou alterações na 
organização do órgão.

“Estamos validando as pro-

postas internamente, e quar-
ta-feira a gente conversa. Isso 
envolve orçamento, estrutu-
ra organizacional e a gente 
precisa ter responsabilida-
de. Estamos buscando respal-
do técnico e jurídico”, disse. 
Marinho e os outros secretá-
rios especiais do Ministério 
da Economia participaram 
da primeira reunião do ano 
com o ministro Paulo Gue-
des, para definirem as prio-
ridades da pasta para 2020.

No fim da semana passa-
da, o INSS anunciou a cria-
ção de uma força-tarefa para 

reduzir o estoque de benefí-
cios em espera. Atualmente, 
1,3 milhão de pedidos aguar-
dam uma conclusão no reque-
rimento há mais de 45 dias, 
prazo máximo de análise de-
finido por lei.

Até agosto, o órgão preten-
de diminuir para 285 mil o es-
toque de benefícios do INSS 
em processamento. Em nota 
técnica, o Ministério da Econo-
mia informou que o aumento 
nas concessões terá impacto 
de R$ 9,7 bilhões nos gastos 
da Previdência Social em 2020.

A legislação prevê que ne-

nhum segurado deve esperar 
mais que 45 dias para ter o pe-
dido de benefício analisado. 
Caso ultrapasse esse prazo, 
o instituto pode ter prejuízo, 
porque terá de pagar os va-
lores retroativamente, com a 
devida correção monetária.

DAtAprEv
Na semana passada, a Da-

taprev, estatal de tecnologia 
que processa o pagamento dos 
benefícios do INSS, anunciou 
que fechará filiais e demitirá 
493 funcionários. A empresa 
está incluída na lista de pri-
vatizações do governo.
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Petrobras
reduz preço da 
gasolina e diesel 
nas refinarias
Para consumidor, queda de preço ainda
deve demorar, diz Fecombustíveis

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net

à  InSS

Governo deve anunciar 
medidas para reduzir fila de 
espera nesta quarta-feira
Marinho diz que ações envolvem verbas e mudança na organização

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net

à  BeneFÍCIo

teto do InSS sobe para
R$ 6.101,06 em 2020
O novo valor decorre de um reajuste de 4,48%, que consiste na inflação oficial do País

Novo valor decorre de um reajuste de 4,48%, que consiste na inflação oficial do País

 Da ReDAçÃo
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imóveis

zinha, banheiro e área de serviço. Ter-
reno 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, co-

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. 

à  DInheIRo DIReto nA eSColA

O ano começa com 
obras de melhoria 
de infraestrutura 
e aquisição de 

novo mobiliário em 142 es-
colas da região. Ao todo, 754 
prédios passam por reparos 
durante o período de férias, 
com investimentos que ultra-
passam os R$ 77 milhões em 
todo o Estado de São Paulo.

A ação faz parte do Pro-
grama Dinheiro Direto na 
Escola, que prevê repasse 
de verbas para melhorias na 
infraestrutura das unidades. 
Pelo menos 400 escolas terão 
direito a recursos para refor-
mas em telhados e calhas. 
As verbas também poderão 
ser usadas para serviços de 
manutenção e raparos, para 
garantir que as melhorias se-
jam feitas de forma mais ágil 
e sem burocracia.

“Já foram depositados 630 
milhões nas contas das As-
sociações de Pais e Mestres 
de 5.004 escolas que aderi-

ram ao pro-
grama. Essa 
verba pode 
ser usada 
para melho-
rias na infra-
estrutura e 
também para 
ações pedagógicas, já que 
com a mudança do calendá-
rio escolar, teremos uma se-
mana de planejamento an-
tes do início do ano letivo, no 
dia 03 de fevereiro”, explicou 
o secretário Rossieli Soares 
durante anúncio na última 
quinta-feira (9/01).

De acordo com o Dirigen-
te Regional de Ensino de Vo-
tuporanga, José Aparecido 
Duran Neto, o recurso já foi 
depositado na conta das uni-
dades escolares e os dirigen-
tes aguardam orientações. 
“O repasse veio em um mo-
mento em que as escolas ne-
cessitam de melhorias para 
receber os alunos de volta às 
aulas. Tenho certeza que fa-
rá a diferença para milhares 
de estudantes”.

25 escolas da região de Fernandópolis foram beneficiadas com recursos do programa

“O Governo do Estado de 
São Paulo está atento às ne-
cessidades das nossas es-
colas, que são muitas, mas 
estão sendo atendidas e re-
solvidas sobretudo com agi-
lidade e responsabilidade. 
Melhorias nos serviços pres-
tados na área da Educação 
são uma das prioridades do 
Governo de São Paulo”, des-
tacou o Líder de Governo, 
Deputado Carlão Pignatari.

Programa do Governo do estado distribui 
R$ 15 milhões para 142 escolas da região

Escola Estadual “Líbero de Almeida Silvares”, de Fernandópolis, é uma das unidades que receberá melhorias  

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Confira as 25 escolas da região de Fernandópolis que serão beneficiadas

EE LIBERO DE ALMEIDA SILVARES  R$ 198.850,00
EE PROF. SANSARA SINGH FILHO  R$ 169.450,00
EE SATURNINO LEON ARROYO  R$ 127.150,00
EE JOAQUIM ANTONIO PEREIRA  R$ 127.150,00
EE. SILVIO MIOTTO  R$ 111.100,00
ESCOLA ESTADUAL AFONSO CAFARO  R$ 102.250,00
ESCOLA ESTADUAL ARMELINDO FERRARI  R$ 100.900,00
EE. PROFESSOR ANTONIO TANURI  R$ 99.100,00
EE FERNANDO BARBOSA LIMA  R$ 95.350,00
EE CARLOS BAROZZI  R$ 86.950,00
EE DONATO MARCELO BALBO  R$ 82.300,00
ESCOLA ESTADUAL TONICO BARAO  R$ 74.650,00
E.E. LESBINO DE SOUZA ALKIMIN  R$ 71.350,00
E.E. “PROF. DATHAN CERVO’’  R$ 69.700,00
ESCOLA ESTADUAL ENG HAROLDO GUIMARAES BASTOS  R$ 69.100,00
E.E. JOSE BELUCIO  R$ 62.950,00
ESCOLA ESTADUAL MANOEL DOS SANTOS  R$ 59.650,00
E.E. PROF. HILDA BERTONCINI RODRIGUES  R$ 57.850,00
ESCOLA ESTADUAL PREFEITO PASCHOAL CASTREQUINI  R$ 57.400,00
EE JOSE BRANDINI  R$ 54.700,00
EE PROFESSORA MARILENE DE LURDES LISBOA SINGH  R$ 54.100,00
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOANITA B. B. CARVALHO  R$ 45.250,00
E.E. JERONYMO TRAZZI  R$ 41.500,00
EE PROFESSORA MARIA CONCEICAO APARECIDA BASSO  R$ 36.550,00
ESCOLA ESTADUAL SILVERIO DA CUNHA LACERDA  R$ 30.400,00
total  r$ 2.085.700,00

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net

  
A primeira relação de con-

vocados para matrícula do 
processo seletivo das Facul-
dades de Tecnologia (Fatecs) 
do Estado de São Paulo para 
o primeiro semestre de 2020 
já está no site www.vestibu-
larfatec.com.br. O mesmo en-
dereço traz a classificação 
geral do Vestibular. Ambas 
as listas serão também afi-
xadas na unidade em que o 
candidato deseja estudar.

Caso as vagas oferecidas 
não sejam preenchidas na 
primeira chamada, a segunda 
lista será divulgada somente 
na Fatec no dia 17 de janeiro.

MAtríCULA
A matrícula deve ser feita 

na secretaria da Fatec onde 
o vestibulando pretende es-
tudar, no horário determina-
do pela unidade de ensino, 
nos dias relacionados abai-
xo, desde que não seja feria-
do municipal na cidade onde 
a faculdade está localizada. 
Perderá direito à vaga quem 
não fizer a matrícula na da-

ta determinada ou deixar de 
apresentar os documentos 
exigidos. 

Confira o calendário:
l 15 e 16 de janeiro: matrí-

cula da 1ª lista dos convo-
cados;

l 17 de janeiro: divulgação 
da segunda lista, nas Fa-
tecs;

l 20 de janeiro: matrícula 
dos candidatos da segun-
da lista.
Se as vagas não forem pre-

enchidas após a segunda 
chamada, outra lista deverá 
ser divulgada na Fatec. Cabe 
ao candidato comparecer na 
unidade em que deseja estu-
dar para acompanhar a con-
vocação.

DOCUMENtOS
pArA MAtríCULA

Para efetivar a matrícula, o 
candidato deve entregar uma 
foto 3x4 recente e uma cópia 
acompanhada do original de 
cada um dos seguintes docu-
mentos: certificado de con-
clusão do Ensino Médio ou 
equivalente; histórico escolar 
completo do Ensino Médio ou 

equivalente; certidão de nas-
cimento ou casamento; car-
teira de identidade (RG); ca-
dastro de pessoa física (CPF) 
e documento de quitação com 
o serviço militar, para brasilei-
ros maiores de 18 anos, do se-
xo masculino.

O candidato que ingres-
sou no Sistema de Pontuação 
Acrescida pelo item escolari-
dade pública deve apresen-
tar histórico escolar ou decla-
ração escolar, comprovando 
que cursou integralmente o 
Ensino Médio ou EJA na re-
de pública municipal, esta-
dual ou federal, com deta-
lhamento das escolas onde 
estudou.

Caso o candidato preten-
da obter aproveitamento de 
estudos em disciplinas já 
concluídas em outro curso 
superior, deve apresentar a 
documentação referente à 
carga horária, ementa e pro-
grama da disciplina cursada 
e histórico escolar da insti-
tuição de origem. Para mais 
detalhes, consulte o manual 
do candidato.

Fatecs divulgam lista de 
convocados do Vestibular
Perderá direito à vaga quem não fizer a matrícula na data determinada

 ASSESSORIA DE IMPRenSA

Centro Paula Souza 
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à  MUDAnçA

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

O deputado esta-
dual e vice-lí-
der do MDB na 
Assembleia Le-

gislativa de São Paulo, Ita-
mar Borges, anunciou nes-
ta segunda-feira, 11, que irá 
transferir seu domicílio elei-

toral para a cidade de São 
José do Rio Preto.

Segundo Itamar, a deci-
são de trocar o domicilio 
eleitoral foi tomada em co-
mum acordo com o prefeito 
de Rio Preto Edinho Arau-
jo (MDB).

O parlamentar, que já foi 
por três vezes prefeito de 

Santa Fé do Sul, afirma que 
um dos motivos da troca é 
que a cidade de São José do 
Rio Preto acabou ficando sem 
representantes no Legisla-
tivo Paulista, uma vez que 
João Paulo Rillo (PSOL) , Or-
lando Bolçone (PSB) e Vaz de 
Lima (PSDB) acabaram não 
sendo eleitos.

O deputado disse ainda 
que vai se mudar com a fa-
mília para cidade. “Eu, sen-
do deputado de Rio Preto, 
que é nossa capital regional, 
vou ser deputado de Santa 
Fé e de toda nossa região. 
Isso fortalece minha rela-
ção com Santa Fé do Sul”, 
afirmou.

Uma campanha publici-
tária lançada pela Prefeitu-
ra Municipal de Jales está 
provocando reações favorá-
veis e contrárias nas redes 
sociais, ratificando a subdi-
visão do país entre direitis-
tas e esquerdistas, acentua 
nas Eleições de 2018.

Com o objetivo de incenti-
var a vacinação, um outdo-
or afirma que “a terra não é 
plana” e que “vacina não faz 
mal”. E completa com a frase: 
Não deixe que as fake News 

coloquem sua saúde em ris-
co. Vacine-se.

tErrA pLANA
Defensores do presidente Jair 

Bolsonaro estão repudiando o 
cartaz devido, principalmente, 
ao fato de contrariar uma das 
teses de Olavo de Carvalho, o 
filósofo inspirador de Bolsona-
ro que defende o “terraplanis-
mo”, ou seja, que a terra é pla-
na. Olavo recentemente disse 
que “só assisti a uns vídeos de 
experimentos que mostram a 
planicidade das superfícies 
aquáticas” e que não pode 
refutar a a ideia de que a terra 

não é redonda. Há comentá-
rios radicais que pedem a re-
tirada do outdoor.

DO OUtrO LADO
Moradores e críticos ao atu-

al governo federal defendem 
o outdoor e dizem-se orgu-
lhosos pelo fato do município, 
através do governo do prefei-
to Flá Prandi-Democratas, es-
tar combatendo a proliferação 
de Fake News e, simultanea-
mente, incentivando os cida-
dãos a aderirem às campa-
nhas de vacinação.

Fonte: Blog do Cardosinho

Itamar transfere domicílio 
eleitoral para Rio Preto
A decisão foi tomada em comum acordo com Edinho Araujo, atual prefeito do município

Deputado Itamar Borges

Campanha de vacinação
da Prefeitura de Jales 
ironiza tese de guru do 
presidente Bolsonaro
Outdoor afirma que “a terra não é plana e que vacina não faz mal”

Outdoor com a identificação da Prefeitura da cidade

Foto: Blog do Cardosinho

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net
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Um morador de Pa-
raíso das Águas 
- Mato Grosso do 
Sul, está procu-

rando familiares que supos-
tamente moram em Fernan-
dópolis. Waldemar, 89 anos, 
reside em Paraíso das Águas 
há alguns anos e desde en-
tão procura por contato com 
seus entes.

A Secretaria de Assistên-
cia Social da cidade sul-ma-
togrossense está colaboran-
do para encontrar a família 
de Waldemar.

A irmã de Waldemar - que 
também é conhecido como 
Waldomiro -, chama-se Maria 
José de Brito e mora supos-
tamente em Fernandópolis.

Informações podem ser en-
viadas através do número 67 
99982-4191.

Quem está em bus-
ca de uma nova 
oportunidade pro-
fissional, não po-

de perder o mutirão de em-
prego que o Grupo Muffato 
– quinta maior rede de su-
permercados do país –, fará 
nesta quinta-feira (16), em Vo-
tuporanga. São 210 vagas de 
emprego para cargos de lide-
rança, como encarregados e 
líderes de setor, operador de 
caixa, orientador de caixa, re-
positor, agente de prevenção, 
açougueiro, padeiro, confei-
teiro, comprador, faturista, 
operador de empilhadeira, 
atendente, recepcionista, au-
xiliar de estacionamento, au-
xiliar de limpeza e balconista.

Os interessados em par-
ticipar do processo seletivo 
devem comparecer ao Centro 
do Empreendedor (Rua Ba-
rão do Rio Branco, 4497), mu-
nidos de carteira profissio-
nal, nesta quinta-feira (16), 
das 8h às 15h, para retirada 
da senha e agendamento de 
entrevista. “As primeiras 100 
pessoas serão entrevistadas 
no mesmo dia. As demais re-
ceberão senha já com a da-
ta e o horário para passarem 
pela entrevista de empre-
go com nossa equipe entre 
os dias 17 a 24 de janeiro”, 
explica a supervisora de Re-
cursos Humanos do Grupo, 
Aparecida Corck.

Segundo a supervisora 
de RH, a maioria das fun-
ções não exige experiência, 
pois os contratados passa-
rão por treinamento na Uni-
ffato – Universidade Corpo-
rativa do Grupo Muffato. “É 
desejável que os candidatos 
tenham pelo menos o ensi-
no médio e idade mínima de 
18 anos. Já para a função de 
operador de empilhadeira é 
necessário o curso de habi-
litação para operar a máqui-
na”, alerta.

A empresa oferece opor-
tunidade para todos, do pri-
meiro emprego ao colabora-

dor experiente, inclusive da 
terceira idade. A prioridade 
de contratação é para pes-
soas que residam em bair-
ros próximos à localização do 
empreendimento, que fica na 
Rua das Américas, 3456, Vi-
la Lupo.

O prefeito de Votuporan-
ga, João Dado, diz que es-
tá grato pela vinda do Super 
Muffato à cidade. “É uma re-
de importante que está em 
um grande progresso e de-
senvolvimento econômico 
em nossa região e que, com 
certeza, fará a diferença no 
comércio supermercadista 
aqui de Votuporanga, inclu-
sive com a geração de mais 
de 200 postos de trabalho”, 
declara Dado.

NOvO
SUpErMErCADO

O Super Muffato de Votu-
poranga vai gerar 300 empre-
gos na cidade, entre diretos e 
indiretos, e será inaugurado 
ainda nesse primeiro trimes-
tre. É uma loja com design 
moderno, ambiente confor-
tável, variedade, qualidade e 
preços justos que já são mar-
cas registradas da rede.

GrUpO MUFFAtO
O Grupo Muffato é a quinta 

maior rede de supermercados 
do país, segundo o ranking da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (ABRAS), e a 
única 100% nacional a figu-
rar no Top 5 das gigantes do 
setor. Com 61 lojas entre va-
rejo (Super Muffato) e ataca-
rejo (Max Atacadista), o Gru-
po tem 15 mil colaboradores 
diretos, além de gerar 10 mil 
empregos indiretos. A rede 
atua em 22 cidades do Para-
ná e interior de São Paulo.

 SErvIÇO:
 processo Seletivo Super 

Muffato de votuporanga
l Data: 16 de janeiro
l Horário: das 8h às 15h
l Local: Centro do Empreen-

dedor |Rua Barão do Rio 
Branco, 4497 | bairro Re-
canto dos Esportes | Votu-
poranga | SP

A Polícia Civil encontrou 
um par de chinelos e uma 
caixa de papelão com mar-
cas de sangue, além de uma 
pedra com fios amarrados 
na caminhonete S10, perten-
cente ao advogado e músi-
co Ronaldo César Capelari, 
53 anos, que ele está desa-
parecido desde a noite des-
ta segunda-feira, 13.

O veículo foi encontrado 
nos fundos do bairro Água 
Branca, já na zona rural de 
Birigui, após uma testemu-
nha avisar a polícia de ter 
visto um rapaz abandonar 
a caminhonete no local, por 
volta das 5h desta terça-fei-
ra, 14.

A polícia teve de chamar 
um chaveiro para abrir o ve-
ículo. Há indícios de que 
mais pessoas estiveram na 
caminhonete, por cauda de 
marcas de pés nos bancos 
do passageiro e do motoris-

ta. Os peritos encontraram 
também uma pequena man-
cha de sangue na caçamba 
do veículo.

Técnicos do Instituto de 
Criminalística de Araçatu-
ba estão fazendo a perícia da 
caminhonete neste momen-
to, acompanhados por poli-
ciais da Delegacia de Inves-
tigações Gerais (DIG).

Ronaldo César Capelari de-
sapareceu às 19h30, quando 
saiu de casa para ir a uma 
academia na rua do Fico, on-
de faz natação. A família só 
conseguiu contato com ele 
até 15 minutos depois de ter 
saído de sua residência. De-
pois, não teve mais conta-
to nem por telefone nem por 
whatsapp. Sua última visu-
alização no aplicativo foi às 
20h14 de segunda-feira.

Se alguém tiver alguma in-
formação de seu paradeiro, 
é só ligar para 190 da Polícia 
Militar ou 197 da Polícia Civil. 
Não é preciso se identificar.

Morador do MS 
procura por 
familiares em 
Fernandópolis

Grupo Muffato 
anuncia 
210 vagas 
de emprego
na regiãoInformações podem ser enviadas 

para o número 67 99982-4191

Seu Waldmiro busca notícias da família,
que pode residir em Fernandópolis

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net

à  DeSAPAReCIDo

Polícia encontra chinelo e 
pedra com marcas de sangue 
em caminhonete de advogado 
Ronaldo César Capelari, de 53 anos, desapareceu na noite de segunda-feira,
13, após sair de casa para ir a uma academia de natação na cidade

 Ronaldo César Capelari está desaparecido
desde a última segunda-feira

Veículo foi encontrado na zona rural de Birigui

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net

Segundo a supervisora de RH, a maioria
das funções não exige experiência

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net
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Acesse nosso site: 
www.oextra.net

à  lUto

Popularmente co-
nhecido como sen-
sei Mazinho, o pro-
fessor kodansha 

shichi-dan (7º dan) Osmar 
Aparecido Feltrim morreu 
na manhã deste sábado, 11, 
vítima de infarto. Reconheci-
do pelo importante trabalho 
à frente da Associação de Ju-
dô de Fernandópolis nos úl-
timos 40 anos e por sua atu-
ação determinante à frente 
da 6ª DRJ Araraquarense, 
destacava-se principalmen-
te pela liderança natural que 
exercia no grupo de delega-
dos regionais que decidem 
verdadeiramente os destinos 
do judô bandeirante.

Pragmático, sincero e ex-
tremamente humilde, es-
tes eram apenas alguns dos 
predicados de um homem 
de pouquíssimas palavras 
que, além de muito respei-
tado, era querido por todos 
que o conheciam.

FpJUDô LAMENtA 
pErDA DE UM 

GrANDE LíDEr
Convidado para assumir 

a 6ª DRJ Araraquarense em 
1995 pelo então presiden-
te Francisco de Carvalho Fi-
lho, Osmar Aparecido exer-
ceu sua função com maestria 
e em poucos anos ganhou 
enorme projeção entre os de-
legados regionais.

Bastante impactado pela 
perda do amigo com quem 
dividiu a gestão da entida-
de nos últimos 30 anos, Fran-
cisco de Carvalho Filho falou 
sobre o colega dirigente.

“O Mazinho era uma pes-
soa de extrema confiança e 
um dos nossos maiores alia-

dos dentro da Federação 
Paulista de Judô. Mas não é 
apenas o judô que perde com 
seu falecimento. A sociedade 
paulista como um todo perde 
um de seus filhos mais hu-
mildes e queridos. Perdemos 
um grande professor de judô 
e uma das pessoas mais ho-
nestas e despojadas que atu-
avam em nosso cenário”, la-
mentou Chico do Judô.

“Mazinho era sinônimo de 
bom caráter, exemplo de con-
duta e retidão. Sua morte re-
presenta uma perda irrepará-
vel para a gestão da FPJudô 
e para os destinos da 6ª DRJ 
Araraquarense. Perdemos 
um grande amigo, um abne-
gado pelo judô e um gestor 
que olhava para sua delega-
cia e região como uma ex-
tensão de sua própria famí-
lia. As palavras que definem 
o que sinto por ele são sau-
dade e gratidão”, acrescen-
tou Francisco de Carvalho.

Alessandro Panitz Puglia, 
presidente da FPJudô, des-
tacou a importância do le-
gado deixado pelo profes-
sor kodansha shichi-dan de 
Fernandópolis.

“Falar do professor Ma-
zinho é falar da história da 
FPJudô. Lembro-me de que 
ele era técnico da equipe fe-
minina de Fernandópolis, 
a primeira que disputou os 
Jogos Abertos de São Paulo. 
Posteriormente, já como de-
legado regional, vestiu a ca-
misa com enorme determi-
nação. Sem dúvida alguma 
o sensei Osmar deixa um le-
gado gigantesco em toda a 
Araraquarense. Sua morte 
sensibilizou toda a comuni-
dade do judô paulista, por tu-
do aquilo que fez e, acima de 

Com a morte de Mazinho o judô paulista 
perde uma de suas principais lideranças

Mazinho morreu na manhã de sábado, 11, vítima de infarto

tudo, pelo exemplo de abne-
gação e fidelidade aos prin-
cípios criados pelo professor 
Kano e pelos ideais políticos 
que formam a base de nossa 
entidade”, enfatizou o presi-
dente da federação paulista.

Na avaliação de Raul de 
Melo Senra Bisneto, delega-
do da 4ª DRJ Alta Paulista, 
além de ter sido um amigo, 
Osmar Feltrim foi um grande 
líder e uma importante refe-
rência para o judô paulista.

“Mazinho era uma pes-
soa ímpar, de uma humilda-
de imensa e que só agrega-
va coisas boas. Fomentava 
a união do grupo das cinco 
DRJs do interior que formam 

o bloco central da gestão in-
teriorana, e capitaneava na-
turalmente todas as iniciati-
vas de forma extremamente 
simples. Hoje toda a região 
composta pela Araraquaren-
se, Alta Paulista, Centro-Sul, 
Sorocabana e Noroeste está 
de luto por ter perdido uma 
grande liderança e também 
o seu porta-voz”, disse o diri-
gente da Alta Paulista.

Na avaliação de Raul Sen-
ra, o professor Mazinho era 
uma unanimidade devido a 
sua simplicidade, honestida-
de e conduta ímpar.

“Não dá para explicar de 
que forma ele se tornou a voz 
do bloco central do interior 

paulista. Sempre transmitiu 
sinceridade e idoneidade ab-
solutas, mas a sua principal 
virtude na gestão era a fide-
lidade. Ele sempre endos-
sou as determinações da di-
retoria da federação paulista. 
Sempre foi o fiel escudeiro da 
diretoria de nossa entidade, 
e todos nós seguíamos suas 
decisões. Sofremos uma per-
da descomunal e ele vai fazer 
muita falta para todos nós”, 
lamentou o delegado da 4ª 
DRJ Alta Paulista.

Amigo e grande admirador 
do professor Mazinho, José 
Antônio Jantália, vice-presi-
dente da FPJudô, destacou 
a abnegação e a dedicação 
do colega fernandopolense.

“Conheci o professor Os-
mar Aparecido Feltrim quan-
do fui à Associação de Judô 
Fernandópolis em 1989, e ele 
estava dando aula no dojô. 
De lá para cá acompanhei a 
atuação fantástica que reali-
zava à frente da 6ª DRJ Ara-
raquarense. Ele sempre foi 
um professor abnegado e 
depois um dirigente dedi-
cado ao desenvolvimento 
da modalidade, percorren-
do sempre distâncias enor-
mes dentro da região de sua 
delegacia ou indo à capi-
tal. Sempre acompanhou as 
reuniões da diretoria, endos-
sando as determinações que 
partiram da direção da enti-
dade. Indubitavelmente ele 
é merecedor de todas as ho-
menagens e honras por seu 
altruísmo e por sua luta in-
cansável pelo judô do Estado 
de São Paulo. Fica uma sau-
dade muito grande da sim-
plicidade e dedicação desse 
excelente amigo”, pontuou o 
vice-presidente da FPJudô.

LUtO OFICIAL
Nascido em 30 de maio de 

1952 em Fernandópolis (SP), 
ainda jovem o professor Ma-
zinho deu os primeiros pas-
sos no dojô do sensei Edison 
Viollin. Em 1986 obteve a fai-
xa preta e em 2018 conquistou 
o shichi-dan (7º dan). Em 1995 
assumiu o comando da 6ª DRJ 
Araraquarense e realizou uma 
das gestões mais emblemáti-
cas do interior paulista.

Aos 67 anos, sensei Mazi-
nho era conhecido por seu 
estilo peculiar e pelo grande 
trabalho desenvolvido em 
prol no judô fernandopolense 
e de toda a Araraquarense.

Após o passamento do 
sensei Osmar Aparecido Fel-
trin, o prefeito de Fernandó-
polis, André Pessuto, decre-
tou luto oficial de três dias.

“O professor Osmar Apare-
cido Feltrin foi um grande atle-
ta, professor e árbitro, que por 
muitos anos representou Fer-
nandópolis com extrema dig-
nidade em campeonatos e tor-
neios por todo o Brasil.Trouxe, 
ao lado de seus alunos, cen-
tenas de medalhas e troféus 
para a nossa cidade. Nes-
te momento triste fica o nos-
so carinho e respeito por este 
idealista; transmitimos nos-
sos sinceros sentimentos aos 
familiares e amigos”, externou 
o prefeito de Fernandópolis.

O professor Osmar Apa-
recido Feltrin deixa a viúva 
Vera Eunice de Almeida Fel-
trim, os filhos Ana Paula de 
Almeida Feltrim e Fábio de 
Almeida Feltrim, a nora Gio-
vanna Simioli e os netos Ma-
teus, Davi e Ana Laura.

Fonte: Federação
Paulista de Judô

Mazinho faleceu na manhã do último sábado, 11

 Da ReDAçÃo

contato@oextra.net

EDITAL
O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERNANDÓ-

POLIS, com base nos municípios de Fernandópolis, Brasitânia, Es-
trela D’Oeste, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, 
Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, São João das Duas 
Pontes e Turmalina, informa a todas as empresas integrantes da cate-
goria econômica do comércio varejista e serviços, de que o vencimento 
da contribuição sindical patronal relativa ao exercício de 2020 ocorre-
rá no dia 31 de janeiro de 2020, de acordo com a tabela progressiva por 
faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e seguintes da Con-
solidação das Leis do Trabalho - CLT, observada as alterações promo-
vidas pela Lei nº 13.467/2017.

Informações sobre valores da tabela e guias de recolhimento poderão 
ser obtidas através do telefone (17) 3462-6060, por e-mail sincomercio-
fer@terra.com.br, ou pelo nosso site www.scvfernandopolis.com.br.

Fernandópolis, 06 de janeiro de 2020.
IVAN PEDRO MARTINS VERONESI

Presidente
Três publicações: Dias 08, 11 e 15 de Janeiro de 2020.
1ª publicação: Quarta-feira, dia 08 de Janeiro de 2020.

2ª publicação: Sábado, dia 11 de Janeiro de 2020.
3ª publicação: Quarta-feira, dia 15 de Janeiro de 2020.
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(17) 99627-6349  (PARtIC.)

ConSÓRCIo ConteMPlADo
CRÉDIto R$ 350 MIl

PARA CoMPRA De IMÓVel /
ConStR. / CAPItAl GIRo

Peço R$ 36 MIl +  tRAnSF.  DIV.

tRAtAR CoM leonIlDA Pelo CelUlAR: (17) 99609-7429

AlUGA-Se APARtAMento
no GUARUJá

loCAlIzADo nA PRAIA DA enSeADA, 
A 150 MetRoS DA PRAIA, CoM 2 qUARtoS 
e UMA SUÍte, CoM 6 CAMAS, GelADeIRA,

teleVISõeS e eqUIPAMentoS De CozInhA.

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ES-
TA MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTI-
GO 57 DA LEI 8.666/93, COM O ACRÉSCIMO TRAZIDO PELA 
LEI 9.648/98 COM A EMPRESA ZOCCA & ZOCCA SERVIÇOS 
MÉDICOS – ME

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato 
representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVE-
RO PINTO, e de outro lado a empresa ZOCCA & ZOCCA SERVIÇOS 
MÉDICOS – ME, CNPJ (MF) 14.511.987/0001-13, com sede na Ave-
nida Expedicionários Brasileiros, N. 1181, Sala 5, Centro, CEP. 15600-
000, Fernandópolis/SP, neste ato representada por seu proprietário, con-
forme CONTRATO firmado em 13 de julho de 2018, objeto do Pregão 
Presencial Nº 13/18, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA ÚNICA: Nos termos do inciso II e §2º do artigo 57 da 
Lei 8666/93, as partes resolvem Aditar o Contrato nº 61/2018, Pregão 
Presencial N. 13/18, Processo N. 19/18, destinado à Contratação de em-
presa para disponibilização de profissional especializado em pediatria, 
para atendimento nas dependências da Unidade Básica de Saúde de Po-
pulina, para prorrogar o seu término até 31 de dezembro de 2020, sem 
reajuste de preço, mantidas inalteradas as demais cláusulas contratuais. 

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, 
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas par-
tes e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 30 de dezembro de 2020.
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
ZOCCA & ZOCCA SERVIÇOS MÉDICOS – ME

CNPJ 14.511.987/0001-13
GABRIELA PERMIGIANI ZOCCA

RG. 30.868.656-1 - CPF. 324.288.078-11
Contratada

Uma publicação: Quarta-feira, dia 15 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.695.

MUNICIPIO DE MIRA ESTRELA
RERATIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2020. PROC. 
N.º 001/2020. O Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Mira 
Estrela-SP.  OBJETO: Fornecimento de combustível, com entregas par-
celadas para setores desta municipalidade. ASSUNTO: Mudança dos 
quantitativos dos combustíveis e onde se Lê Dia: 23/01/2020 Leia-se 
27/01/2020. Ficando assim rerratificadas demais itens mantendo-os. Mi-
ra Estrela, 14 de Janeiro de 2020. Marcio Hamilton Castrequini Bor-
ges. Prefeito Municipal.

Uma publicação: Quarta-feira, dia 15 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.695.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora, 
alguns telefones fixos das localidades de São João das Duas Pontes e São João de 
Iracema tiveram seu funcionamento prejudicado de 10/01/2020 às 17h32 até 
11/01/2020 às 00h08. Assim que houve a ocorrência, enviamos equipes especializadas 
ao local e o lance de cabo óptico danificado foi recuperado.

Comunicado

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

CNPJ 51.842.177/0001-76 
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
      A Prefeitura  Municipal de Populina, Estado de São Paulo, 
faz saber quantos o presente Edital virem e/ou dele conhecimento tiverem, que as abaixo relacionadas, 
aprovadas e classificadas no concurso público nº01/2015, realizado no município de Populina, está sendo 
convocada para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, acompanhada da documentação exigida, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2017. O não comparecimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, acompanhado 
com todos os documentos solicitados, implicará na perda do direito de assumir o respectivo cargo, salvo, em 
caso devidamente justificado.  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
10º - Silvia Gonçalves Garcia  
 

      A candidata deverá apresentar os documentos e habilitações 
exigidas pela Lei Complementar nº02/1995 e Legislação vigente, conforme abaixo: 
 

Fotocópias de: 
-  Identidade (RG);  
- CPF/CIC;  
- PIS ou PASEP;  
- Título de Eleitor;  
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
- Comprovantes de Quitação Eleitoral (três últimas eleições) ou Certidão expedida pela Justiça Eleitoral;  
- Certidão de Casamento ou nascimento (ou Declaração de estado Civil quando união estável); 
- Certidão de Nascimento dos dependentes;  
- Carteira de Trabalho (paginas:  foto,  qualificação  civil, contrato de trabalho. Se não possuir registros tirar 
mesmo estando em branco);  
- Comprovação da Escolaridade/Formação exigida para o cargo conforme especificado no Edital de Abertura 
do concurso;  
- Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o 
cargo/área/perfil, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com 
as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;  
- N.º da Conta Corrente (preferencialmente no Santander); 
- Comprovante de Endereço (conta de água, luz, telefone); 
- Declaração informando o número de Telefone para contato; 
- Declaração informando o endereço eletrônico (e-mail) para contato. 
NOTA: Todos os documentos apresentados em fotocópia deverão estar acompanhados dos respectivos 
originais para conferência.  
Originais de:  
- 01 (uma) fotografia 3x4;  
- Atestado de Sanidade Ocupacional, fornecido por profissionais da área Médica indicados pela Prefeitura 
Municipal de Populina; 
- Certidão negativa de execuções penais (site http://www.tjsp.jus.br);  
- Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição da República; 
- Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal;  
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes; 
- Declaração de Dependentes de Imposto de Renda; 
- Declaração informando se exerce outro cargo, emprego ou função pública no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal; 
- Declaração de não estar cumprindo sansão por Inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera 
Federal, Estadual e Municipal; 
- Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Populina. 
 
       E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente 
edital. 
 

Prefeitura Municipal de Populina, 16 de Fevereiro de 2017.    
 
       ADAUTO PINTO 
                  -Prefeito Municipal- 
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Resumo de novelas

BOM SUCESSO
Quarta-feira, 19h15

Gisele prova a Nana que está 
fingindo apoiar Diogo apenas 
para descobrir seus planos. 
Pessanha consegue escapar 
da polícia. Machado revela a 
Alberto que eles conseguiram 
a prova de que o livro “O Sa-
tanás Burlesco” é de Eric Fei-
tosa. Diogo se surpreende ao 
chegar à Editora, pois é rece-
bido por Alberto, que o expul-
sa da Prado Monteiro.

AMOr DE MÃE
Quarta-feira, 21h00

Vinícius e Amanda fogem com 
os ativistas. Davi afirma a Vitó-
ria, Raul e Álvaro que não teve 
envolvimento na ação do grupo 
radical. Wesley conta a Magno 
que decidiu se separar de Pe-
nha. Betina afirma a Magno que 
só voltará a ficar com ele quan-
do Leila deixar sua casa. Vitória 
garante a Davi que Álvaro en-
contrará Amanda. Sandro con-
fronta Vinícius sobre a ação de 
seu grupo. Belizário segue Davi 
e encontra Amanda, que con-
segue fugir. Miranda diz a Ma-
tias que aceita continuar casa-
da, desde que ela possa passar 
uma noite com outro homem. 
Penha comenta com Leila sua 
desconfiança de Wesley. Lur-
des e Betina denunciam a Mi-
riam o caso de Gilberto e Tânia. 

ÉrAMOS SEIS
Quarta-feira, 18h00

Carlos não gosta do jeito como 
o irmão conversa com Inês. Fe-
lício tenta se explicar para Isa-
bel. Virgulino revela para a fa-
mília a ameaça que sofreu de 
Hilton. Inês conversa com Dur-
valina sobre as diferenças en-
tre Carlos e Alfredo. Lola pe-
de que Alfredo não atrapalhe 
o namoro de Carlos. Osório re-
cebe mais mercadorias rouba-
das. Olga sugere que Zeca pe-
ça seu emprego de volta para 
Emília. Marcelo entrega para 
Adelaide o contato de uma mé-
dica que pode ajudar Justina. 
Isabel questiona Clotilde sobre 
seu romance com Almeida. So-
raia pede que Karine conven-
ça Assad a levar Julinho para 
trabalhar na loja do Rio de Ja-
neiro. Virgulino foge de Hilton.

AMOr SEM IGUAL
Quarta-feira, 20h50

Caio pede para Poderosa não 
enfrentar Bernardo. Contraria-
do, Tobias aceita dividir a dire-
ção da empresa com Fernanda. 
Poderosa vê Bernardo e fica em 
choque. Ela deixa o local e passa 
mal. Miguel é avisado que Po-
derosa foi levada para o hospi-
tal. Bernardo pede a atenção da 
fisioterapeuta Tatiana. Bernar-
do pergunta sobre Furacão pa-
ra Caio. Wesley dá aula de dan-
ça para os idosos. Yara conversa 
com a ajudante Marly. Olympia 
chama a atenção de Donatella 
e avisa que ela não pode namo-
rar nenhum cliente. Miguel vol-
ta para casa com Poderosa e es-
tranha o comportamento dela. 
Ela se lembra do passado com 
sua mãe. Maria Antônia se irri-
ta com os conselhos recebidos.

AS AvENtUrAS DE pOLIANA
Quarta-feira, 20h30

Filipa marca um encontro com 
Eric, porém o menino convida 
Paola e Hugo para irem tam-
bém. Gleyce segue preocupa-
da com o sumiço de Mosquito. 
Sophie faz algumas perguntas 
a Ester. A falsa Dark Lady en-
via uma mensagem a Raquel 
propondo um encontro entre 
as duas. Para animar Luisa, Po-
liana prepara uma surpresa pa-
ra a tia. Pressionado por Marce-
lo, João conta toda a verdade. 
Nanci recebe a notícia sobre 
um assalto a uma joalheria e 
desconfia de Waldisney. Luigi 
conta aos pais que está namo-
rando Yasmin. Lindomar sai na 
capa de uma importante revis-
ta nacional.

MALHAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Leila pede uma nova chance a 
Rui, e afirma que reconquista-
rá Filipe. As chapas de Jaque-
line e Diana se enfrentam na ar-
recadação de votos dos alunos. 
Cida ouve quando Filipe conta 
para Lígia que terminou com 
Leila. Raíssa afirma a Jaque-
line que não autorizou a distri-
buição de seus DVDs pela chapa 
de Diana e Marquinhos. Diana 
alerta Andressa sobre Henri-
que e Fafi. Jaqueline denuncia 
a ação de Diana e Marquinhos 
para Neide. Anjinha confessa 
a Tatoo que não consegue pa-
rar de pensar em Cléber. Diana 
acata as orientações de Neide, 
e Marquinhos fica contrariado. 
Anjinha e Cléber se beijam no-
vamente. Nanda desiste de ser 
cantora, e Ivete ofende a filha.

horóscopo

ÁrIES
Pequenas tarefas preen-

cherão o dia. Busque mais pra-
ticidade e método para se livrar 
logo do que você não gosta de fa-
zer no trabalho. Cuidados com a 
saúde e bem-estar também co-
brarão dedicação. Encontre pra-
zer nas atividades simples da ro-
tina, mesmo se estiver de férias. 
Pequenas iniciativas farão dife-
rença nos resultados. Mudanças 
no ambiente profissional.

tOUrO 
Sensibilidade amplifi-

cada no amor hoje. Solte a ima-
ginação e intensifique a vida ín-
tima. Encontros carinhosos com 
amigos criarão um ambiente 
protetor. Escape de eventos lo-
tados. Os melhores momentos 
virão da proximidade com os fi-
lhos e com o par. Ótimo período 
para curtir férias ou programas 
culturais de qualidade. Prestí-
gio em um grupo seleto.

GêMEOS
Troca de confidências 

com a família ou o par fortale-
cerão planos de mudança. Re-
lacionamentos profissionais es-
tarão aquecidos. Você poderá se 
associar a um projeto financeiro 
ou decidir investimentos mais 
rentáveis. Lembranças virão 
carregadas de emoção. Se ba-
ter saudade de alguém espe-
cial, mande mensagem e recu-
pere elos do passado.

CâNCEr
Conversas íntimas des-

pertarão desejos de viajar, estu-
dar e ampliar perspectivas. Óti-
mo dia também para descobrir 
tendências, pesquisar cursos e 
firmar conexões com estrangei-
ros. Notícias de longe falarão ao 
coração. Esclareça dúvidas no 
amor e ganhe mais confiança 
nos planos da relação. Fortale-
ça vínculos afetivos e melhore a 
qualidade dos relacionamentos.

LEÃO
Cuidado com enganos 

nas contas ou proposta deso-
nesta hoje. Valerá também não 
perder energia com lamentações 
ou desilusões. Foque no traba-
lho, ganhe dinheiro e equilibre 
o orçamento. Não será o melhor 
momento para compras. Adie 
decisões que envolvam investi-
mento. Hora de aproveitar opor-
tunidades de expansão e inovar 
a carreira.

vIrGEM
Fantasias românticas 

causarão dispersão. Aproveite 
a passagem da Lua por seu sig-
no para investir na sua imagem 
e jogar a autoestima para cima. 
Bom momento para se expor, bri-
lhar e aumentar a empatia nos re-
lacionamentos. Um projeto pes-
soal ganhará força hoje. Novos 
relacionamentos chegarão natu-
ralmente. Tudo aberto no amor. 
Você poderá se apaixonar!

LIBrA
A motivação no trabalho 

virá da harmonia nos relaciona-
mentos e de novidades que sur-
girão com uma nova proposta. 
Compartilhe sonhos e receba 
apoio da família para viabilizar 
planos. Comunicações acelera-
das cobrarão respostas rápidas. 
Pense positivo e impulsione um 
projeto em parceria. Abertura so-
cial e dedicação aos estudos ga-
rantirão excelentes resultados.

ESCOrpIÃO 
Desilusão com alguma 

amizade motivará mudanças. 
Aproveite para dar espaço a no-
vas relações e renovar o ambien-
te social. O dia trará convites e 
informações preciosas. Espere 
por surpresa gostosa no amor ou 
chance de novo envolvimento se 
o coração estiver livre. O foco nas 
soluções práticas descomplicará 
a cabeça. Imprima um tom mais 
carinhoso nas palavras.

SAGItÁrIO
Uma conquista na car-

reira dependerá de atitude. Vá 
à luta e encontre uma oportuni-
dade de crescimento financeiro. 
Bom também para se valorizar 
e negociar aumento de salário. 
Marte em seu signo trará mais 
coragem, ousadia e poder de de-
cisão. Movimente a vida com no-
vas ideias e projetos. Alguém do 
passado se reaproximará com 
proposta inesperada.

CAprICórNIO 
Boas notícias de longe. 

Aceite um convite de viagem ou 
de participação em um evento. 
O dia trará confiança no futuro, 
declaração de amor e mais cer-
teza das escolhas. Hora de fa-
zer as pazes com o passado e 
seguir em frente mais leve. Com 
um pouco de flexibilidade, tudo 
terá solução. Algo maior se de-
senhará para o futuro e provo-
cará mudança grande de vida.

AqUÁrIO
Bons acordos financei-

ros no trabalho. Você estará per-
to de alcançar metas mais altas. 
Aposte em mais privacidade ho-
je, avalie os sentimentos e plane-
je os próximos passos. Tensões 
passageiras com alguém da equi-
pe ou algum amigo. Não alimen-
te emoções negativas. Aumente 
a sintonia com a força interior e 
sabedoria espiritual. O dia reve-
lará segredos e intenções.

pEIXES
Abertura social será o 

segredo do sucesso. Circule, fi-
que por dentro das tendências e 
descubra novidades. Se o amor 
está distante, o carinho dos ami-
gos preencherá o coração. O dia 
também anuncia um reencontro 
especial e surpresas gostosas do 
“acaso”. Deixe a vida fluir. Mági-
cas poderão acontecer hoje. Óti-
mo momento para cuidar da be-
leza e renovar os looks.
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social celebridades

Janaina Nunes 
Oliveira recebe 

inúmeras 
homenagens 

de toda galera. 
Felicidades!

Lu Delfino se prepara para 
apagar as velinhas nesta 
quarta-feira. Parabéns!

A sorridente 
Liliani 
vendramini 
Barretto 
recebe muitas 
mensagens 
de parabéns 
pelo seu 
aniversário.

 Hoje a festa fica por conta 
da aniversariante Geiziane 

Gonçalves.

Dani Calabresa começou o 
ano com um novo amor. Sol-
teira desde abril de 2017, 
quando terminou o seu ca-
samento com Marcelo Adnet, 
a humorista de 38 anos es-
tá namorando o publicitário 
paulista Richard J. Neuman.

O relacionamento foi as-
sumido publicamente na 
madrugada desta segun-
da-feira, após o publicitário 
compartilhar um registro de 
um jantar romântico organi-
zado por ela num restauran-
te de São Paulo.

“Resumindo: namore pes-
soas que te façam surpre-
sas e que faça você se sentir 
especial. Não tem sensação 

O cantor Victor Cha-
ves, que fazia du-
pla sertaneja com 
o irmão Léo Cha-

ves, foi condenado em pri-
meira instância em Belo Ho-
rizonte (MG) por conta da 
agressão à ex-mulher dele, 
em 2017.

De acordo com o Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais, 
ele foi condenado a cumprir 
18 dias em regime simples e 
aberto. Porém, a juíza do caso 
deu a ele o benefício de sus-
pensão condicional da pena, 
pelo prazo de dois anos. Ele 
também terá de pagar R$ 20 
mil à ex por danos morais. 
Victor já recorreu.

O caso está com o Minis-
tério Público de Minas e se-
gue em segredo. Procurado, 
Victor não havia respondido 
até a publicação deste texto.

Em 2017, Victor Chaves foi 
acusado de agredir a então 
esposa Poliana Bagatini Cha-
ves. Grávida de quatro meses, 
Poliana Bagatini registrou um 
boletim de ocorrência acusan-
do Victor de jogá-la no chão e 
chutá-la várias vezes, em fe-
vereiro daquele ano.

A Polícia Civil de Minas in-
diciou à época o cantor por 
vias de fato, uma contraven-
ção penal, após analisar as 
imagens de segurança do 
prédio de Victor.

Em vídeo postado em sua 
conta no Instagram naquela 
semana, o cantor declarava 
que estava sendo indiciado 
por contravenção e não havia 
machucado ninguém. “O que 
eu pratiquei foi um ato de de-
sespero para conter uma pes-
soa que estava completamen-
te fora de si para pegar uma 
criança de um ano. Pela mi-

nha filha, o que eu fiz, eu fa-
ria de novo”, afirmou.

Em entrevista ao Fantásti-
co, Victor se pronunciou pe-
la primeira vez sobre o ca-
so e negou as acusações de 
agressão. “Eu jamais agre-
diria alguém na minha vida, 
muito menos a minha espo-
sa, que está grávida do João”, 
afirmou. 

igual. Love”, escreveu ele na 
foto compartilhada por Dani 
no Stories.

Richard trabalha atual-
mente como executivo de 
marketing/vendas, em São 

Paulo, e foi estagiário na 
MTV em 1999, emissora que 
Dani trabalhou por anos.

Victor Chaves 
é condenado a 
pagar R$ 20 mil 
à ex-mulher 
após agressão

Dani Calabresa assume namoro com o empresário Richard Neuman

Calabresa assume namoro com publicitário

Em 2017, Victor foi acusado de agredir a então esposa
Poliana Bagatini Chaves, grávida de quatro meses à época


