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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 17/01/20

 33°

 22°

15mm
86%


chuva

85%
44%

ESE
8km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SÁB - 18/01/20

 31°

 20°

15mm
90%


chuva

85%
51%
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15km/h


vento

05:55h
19:07h

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

DOM - 19/01/20
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89%
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E
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05:56h
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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.

TER - 21/01/20
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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 com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

NoiteTardeManhã
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Candidatura, voto distrital 
e vácuo de poder: o que 
está por trás da ida de 
deputados para Rio Preto
O que motiva a mudança de Fausto Pinato - provavelmente -,
e Itamar Borges - já confirmado -, para a capital da região?

Quando anunciou em novembro do ano pas-
sado sua intenção de ser candidato a prefei-
to em São José do Rio Preto no pleito deste 
ano - e reafirmou nessa semana com a sua 

iminente mudança de domicílio eleitoral -, o deputado 
federal fernandopolense Fausto Pinato (PP), reascendeu 
de instantaneamente a trajetória do atual prefeito do 

principal município da região. Edinho Araújo (PMDB) 
saiu de Santa Fé do Sul, para, após alguns mandatos 
como deputado estadual e federal, administrar Rio Pre-
to. No início da semana foi a vez de outro deputado da 
região anunciar que trilhará caminho parecido com o 
de Pinato - e idêntico ao de Edinho, o também santa-fé-
sulense Itamar Borges (PMDB) . Página A2 e A3

à  MUDANÇAS NA SAÚDE

Impasse! Universidade Brasil pode
deixar de atender na Santa Casa
Instituição de ensino quer hospital universitário e atendimentos podem deixar o município

As negociações envolvendo 
a Santa Casa de Fernan-
dópolis e a Universidade 
Brasil sobre a continuida-

de do convênio para a utilização da 
instituição de saúde como hospital es-
cola pela Universidade Brasil, seguem 
longe de um acordo. Na tarde desta 
quinta-feira, 16, o hospital soltou uma 
nota esclarecendo que as negociações 
ainda estão em andamento. O texto 
diz que “até o presente momento, não 
foram concluídas as negociações jun-
to às Instituições de Ensino Superior 
interessadas na utilização de nossas 
instalações como campo de estágio ou 
internato médico”. Página A5

à  PROGRAMA ESPORTE ESPETACULAR

Fernandopolense é 
destaque no quadro 
‘Vai, Thiago’, da Globo

No Cento de Treinamento Olímpico, a garotinha Laura Morgon foi recepcionada 
pelos medalhistas da ginástica, Diego Hipólito e Daiane dos Santos

O exemplo de superação, cora-
gem e perseverança da fernando-
polense Laura Morgon chamou a 
atenção do medalhista olímpico 
Thiago Pereira, apresentador do 
quadro “Vai, Thiago!”, do programa 
Esporte Espetacular, da rede Globo. 
Em recente visita a Fernandópolis, 

o apresentador acompanhou um dia 
de treino da pequena Laura, que é 
apaixonada por Zumba, conheceu 
de perto sua rotina diária e fez o 
convite para que a menina fosse vi-
sitar o Centro de Treinamento Olím-
pico, em São Bernardo do Campo. 
Página B5

Sargento Adilson 
Mosquer assume 
o comando do 
Tiro de Guerra 

 Página A7

PF prende 
comerciante por
contrabando 
de cigarros

 Página A7

Rio-pretense
está entre os 
influencers digitais 
que participarão 
do BBBXP

Após matéria 
de O Extra.net,
idoso de MS 
reencontra 
família

Dois shows 
serão gratuitos 
no primeiro 
final de semana 
da Expo 2020

Polícia procura 
suspeitos de 
arrombar e 
furtar loja das 
Casas Bahia   

 Página B5

Ano começa com 
chuvas acima do 
registrado em 
2019 no município

 Página A4

Licitação de recape 
de R$ 6 milhões: 
três empresas na 
continuam na briga 

 Página A4

 Página B4

Projeto extingue 
obrigatoriedade 
de ensino superior
para secretário
e gerente

 Página A4

A Polícia Civil investiga as circuns-
tâncias do arrombamento seguido de 
furto ocorrido nesta sexta-feira, dia 
17, por volta das 4h40, na loja Casas 
Bahia, situada na Rua Brasil, região 
central de Fernandópolis. Página A7

O evento contará com dois finais de 
semana de shows (15 a 17 de maio e 
21 a 24 de maio), com o parque sendo 
fechado entre segunda e quarta-feira. 
Página B2
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O deputado estadu-
al e vice-líder do 
MDB na Assem-
bleia Legislativa, 

Itamar Borges, anunciou no 
último sábado, 11, que irá 
transferir seu domicílio elei-

toral para a cidade de São 
José do Rio Preto.

Segundo Itamar, a decisão 
de trocar o domicílio eleito-
ral foi tomada em comum 
acordo com o prefeito de Rio 
Preto Edinho Araujo (MDB).

O parlamentar, que já foi por 
três vezes prefeito de Santa Fé 

do Sul, afirma que um dos mo-
tivos da troca é que a cidade 
de São José do Rio Preto aca-
bou ficando sem representan-
tes no Legislativo Paulista, 
uma vez que João Paulo Rillo 
(PSOL), Orlando Bolçone (PSB) 
e Vaz de Lima (PSDB) acaba-
ram não sendo eleitos.

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

O deputado federal 
Fausto Pinato (PP) 
deve anunciar por 
esses dias que irá 

transferir o seu domicílio 
eleitoral para São José do 
Rio Preto. A mudança coloca 
o fernandopolense definitiva-
mente como pré-candidato 
a prefeito do município na 
seleições de outubro.

Desde o início desta se-
mana Fausto intensificou 

as conversas com lideran-
ças de Rio Preto visando o 
fortalecimento das bases 
partidárias e a formação da 
chapa de vereadores para 
dar sustentação à candida-
tura.

As primeiras especulações 
sobre a transferência de do-
micílio eleitoral para Rio Pre-
to surgiram em novembro do 
ano passado. Na coluna En-
tre Linhas o articulista Beto 
Iquegami já havia antecipa-
do as motivações de Fausto 

para a mudança de rumo. De 
acordo com o texto, a medida 
é decorrência do fato que os 
“cerca de 328 mil eleitores 
rio-pretenses ficaram sem 
um único representante no 
Congresso Nacional”, o que 
pode favorecer Fausto na 
busca por votos nas eleições 
de 2022.

Outro fator que pesa na 
decisão do deputado é o 
apoio do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido). 
Fontes que acompanham 

MUDANÇAS DE DOMICíLIO ELEITORAL

Itamar Borges anuncia
mudança para Rio Preto
A decisão foi tomada em comum acordo com o prefeito de Rio Preto Edinho Araujo

Deputado estadual e vice-líder do MDB na
Assembleia Legislativa, Itamar Borges

Pinato também 
deve confirmar 
transferência
Nesta semana o deputado federal realizou
conversas para a formação de chapa de vereadores

Fausto se reuniu com várias lideranças locais durante a semana

as conversas de perto afir-
mam que a candidatura de 
Fausto em Rio Preto é um 
pedido pessoal do presi-

dente. Bolsonaro enxerga a 
candidatura com bons olhos, 
por considerar importante 
ter na cidade um palanque 

para confrontar com o go-
vernador de São Paulo João 
Doria, possível concorrente 
nas eleições de 2022.

 YAGO ARAÚJO

yagoaraujo@oextra.net

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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imagem do dia
Câmeras na 
Brasilândia
A associação Eu Amo Brasilândia 
pagou, com recursos próprios, 
a instalação de uma câmera de segurança 
no bairro. Junto com a câmera também 
haverá um ponto de internet com wifi 
gratuito para a população. O equipamento 
integrará as câmeras do projeto Sentinela 
Digital e contará com ligação direta na 
Polícia Militar de Fernandópolis.
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Dois temas agitaram o am-
biente político no final do 
ano passado: a tramita-
ção (na Câmara dos De-

putados e no Senado Federal) das 
duas propostas (uma em cada casa) 
para alterar a legislação e permitir 
o início do cumprimento da pena 
privativa de liberdade após a deci-
são do órgão julgador de segunda 
instância; a sanção, pelo presidente 
da República, da Lei nº 13.964/2019, 
que promoveu diversas alterações 
na legislação penal e processual 
penal brasileira, destacando-se 
entre elas a introdução do juiz das 
garantias.

Nos últimos anos, as investiga-
ções realizadas pela Polícia Fede-
ral e o Ministério Público revelaram 
como a corrupção estava entranha-
da nos diversos setores do Estado. 
A classe política foi muito afetada: 
vários integrantes dos poderes da 

República foram presos e outros 
estão sendo investigados ou pro-
cessados. A possibilidade de prisão 
após a decisão do órgão julgador de 
segunda instância contraria o inte-
resse de todos aqueles que estão na 
mira da Justiça (e de seus aliados). 
A preocupação se estende àqueles 
cujos crimes não foram ainda des-
cobertos. Quem sabe o que o futuro 
lhes reserva?

Diante desta situação, percebe-
se que existe uma clara divisão 
dentro do Congresso Nacional: de 
um lado, aqueles que realmente 
desejam alterar a legislação, para 
diminuir a corrupção e promover o 
progresso do país; do outro, aque-
les que se opõem abertamente, ou 
fingem apoiar a causa (temendo a 
opinião pública), mas trabalham 
contra. Nos próximos meses, sabe-
remos de que lado está a maioria. O 
eleitor deve ficar atento para saber 

como irá se posicionar o seu repre-
sentante.

Em 24 de dezembro de 2019, o 
presidente Jair Bolsonaro sancio-
nou a Lei nº 13.964/2019.  A maioria 
das alterações trazidas pela nova lei 
fazia parte do pacote anticrime, en-
caminhado ao Legislativo pelo mi-
nistro da Justiça e Segurança Públi-
ca, Sérgio Moro, em fevereiro do ano 
passado. O projeto sofreu algumas 
mudanças durante sua tramitação 
no Congresso Nacional, entre elas 
a criação de uma nova figura dentro 
do processo penal brasileiro: o juiz 
das garantias.

Atualmente, até a entrada em 
vigor da nova lei, um mesmo juiz 
é responsável pelo caso, desde a 
fase de inquérito até o seu julga-
mento (na primeira instância). Com 
a alteração promovida no Código 
de Processo Penal ocorrerá uma 
divisão de tarefas. Caberá ao juiz 

das garantias atuar na fase da in-
vestigação criminal, enquanto o juiz 
de instrução e julgamento assumirá 
o processo após o oferecimento da 
denúncia pelo Ministério Público.

A competência do juiz das ga-
rantias abrange todas as infrações 
penais, exceto as de menor poten-
cial ofensivo e cessa com a propo-
situra da ação penal. A partir daí, 
as questões pendentes deverão ser 
decididas pelo juiz do processo. As 
decisões anteriores, proferidas pelo 
juiz das garantias, não vinculam o 
juiz do processo, que, após o ofere-
cimento da denúncia, poderá reexa-
minar a necessidade das medidas 
cautelares em curso.

O ministro Sérgio Moro sempre 
se manifestou contrário à medida. 
Entretanto, mesmo assim, o presi-
dente Jair Bolsonaro sancionou a 
lei aprovada pelo Legislativo. Vá-
rias autoridades e especialistas já 
se manifestaram a favor e contra a 
inovação. Muitos interpretam a mu-
dança como uma represália contra 
o Poder Judiciário, especialmente 
contra os juízes de primeira instân-
cia, que tantos constrangimentos 
têm causado à classe política.

A Associação dos Magistrados 
Brasileiros (AMB) e a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil (AJU-

FE) protocolaram uma 
ação direta de incons-
titucionalidade junto 
ao Supremo Tribunal 
Federal, questionan-
do a legalidade da 
criação do juiz das 
garantias. As duas 
associações argumen-
tam que o Poder Judiciário brasileiro 
“não possui estrutura suficiente para 
a sua implementação e funcionamen-
to regular”. Ponderam também que 
o prazo de trinta dias para a entrada 
em vigor da medida é muito curto.

A grande dificuldade para im-
plantação da novidade está nas 
pequenas comarcas, que possuem 
apenas um juiz. Como fazer fun-
cionar o sistema, que exige dois 
juízes para cada caso? O que pode 
acontecer é a nova medida travar o 
andamento dos processos, benefi-
ciando, assim, quem tem contas a 
prestar à Justiça.

Nas duas situações aqui aborda-
das, não temos muitos motivos para 
ser otimistas. É difícil esperar bons 
resultados quando há tantos parla-
mentares preocupados apenas com 
o próprio destino. Só nos resta espe-
rar e torcer para que a parte boa do 
Congresso Nacional consiga vencer 
as batalhas que estão por vir.

Legislando em
causa própria

l  Por AMAURY CÉSAR SOARES
Professor, Agente Fiscal de Rendas e Advogado
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Quando anunciou 
em novembro do 
ano passado sua 
intenção de ser 

candidato a prefeito em São 
José do Rio Preto no pleito 
deste ano - e reafirmou nessa 
semana com a sua iminente 
mudança de domicílio elei-
toral -, o deputado federal 
fernandopolense Fausto Pi-
nato (PP), reascendeu de ins-
tantaneamente a trajetória 
do atual prefeito do principal 
município da região. Edinho 
Araújo (PMDB) saiu de Santa 
Fé do Sul, para, após alguns 
mandatos como deputado 
estadual e federal, adminis-
trar Rio Preto.

No início da semana foi a 
vez de outro deputado da 
região anunciar que trilhará 
caminho parecido com o de 
Pinato - e idêntico ao de Edi-
nho. O também santa-fé-su-
lense Itamar Borges (PMDB) 
disse na terça-feira, 14, que 
vai transferir seu domicílio 
eleitoral para São José do 
Rio Preto. 

Na perspectiva, levando 
em consideração o que fez 
Edinho Araújo, a ideia da 
transferência parece sim-
plória - disputar a Prefeitura 
local. Porém, outras motiva-
ções podem ter levado a du-
pla - ainda que Pinato não te-
nha consumado sua ida para 

Candidatura, voto distrital e vácuo
de poder: o que está por trás da ida

de deputados para Rio Preto
O que motiva a mudança de Fausto Pinato - provavelmente -, e Itamar Borges - já confirmado -, para a capital da região?

Rio Preto -, a empreender em 
tal estratégia. 

FALTA DE 
REPRESENTATIVIDADE
O primeiro motivo para a 

mudança de domicílio eleito-
ral é, com candidatura para 
prefeito ou não, a falta de 
deputados de São José do 
Rio Preto. Apenas o deputa-
do federal Luís Carlos Motta 
(PL) foi eleito com base no 
município. E ainda assim, 
essa base de Motta é frágil, 
já que o sindicalista teve 
apenas 5.874 votos.

“Vim para suprir essa la-

cuna, preencher esse espaço 
que ficou vago, e ampliar com 
essa decisão todo o trabalho 
que venho realizando em prol 
do município e de toda a nos-
sa região”, afirmou Itamar.

Com este vácuo de repre-
sentatividade, é natural que 
deputados da região, no caso 
Itamar e Fausto, tentem es-
tabelecer um vínculo eleito-
ral mais forte em Rio Preto. 
Neste cenário, nada melhor 
do que a transferência de do-
micílio eleitoral como prova 
de comprometimento com a 
cidade. 

COM 
REPRESENTATIVIDADE, 

MAIS VOTOS
Nas eleições de 2018 Faus-

to e Itamar obtiveram em Rio 
Preto 2.288 e 2.896 votos res-
pectivamente. Num universo 
de 330 mil eleitores, a vota-
ção de ambos na cidade ficou 
muito aquém do potencial que 
seus mandatos oferecem - Ita-
mar está no terceiro mandato 
como deputado estadual, en-
quanto Fausto está no segun-
do como deputado federal.

É inegável que as duas fi-
guras têm, cada um em sua 

área de atuação - e os núme-
ros das urnas comprovaram 
em 2018 -, grande capacida-
de para organizar campa-
nhas. Somando-se ao fato 
de no momento não haver 
nenhum deputado baseado 
em Rio Preto com potencial 
eleitoral tão grande para 
2022, a ida de ambos para a 
“capital da região” pode ser 
um ponto facilitador em suas 
campanhas.

GRANDE 
POSSIBILIDADE DE
VOTO DISTRITAL

Além dos motivos expos-

tos acima, 
uma mudan-
ça na legis-
lação - que é 
considerada 
por muitos 
como pro-
vável para a 
eleição de 2022 -, é a adoção 
do sistema distrital misto 
para a eleição de deputados.

Apresentado pelo sena-
dor José Serra (PSDB-SP), 
o projeto de lei 9.212/2017, 
que institui o voto distrital, 
foi aprovado pelo Senado 
em novembro de 2019 e 
está em análise na Câma-
ra. Ele propõe a adoção do 
sistema do voto distrital 
misto - uma combinação 
do voto proporcional, hoje 
em vigor, com o distrital -, 
para a eleição de deputa-
dos federais, estaduais e 
vereadores.

As propostas ainda estão 
no começo das discussões, 
então não é certo como os 
distritos serão formatados. 
Na hipótese mais prová-
vel, a região de São José do 
Rio Preto elegeria dois ou 
três representantes. Como 
Rio Preto é o maior colégio 
eleitoral, a candidatura ser 
baseada por lá será quase 
obrigatório para candidatos 
que almejam ser eleitos em 
2022, devido ao alto poten-
cial de votos que a cidade 
entrega.

(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.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Nós estamos trabalhando, estudando, 
sabemos que São José do Rio Preto é 
uma cidade muito importante. Estamos 
tentando traçar uma participação maior 
na cidade. Vou tentar abrir isso não só 
para mim, mas para outras lideranças 
que possam aparecer

Na última eleição em 2018, a cidade 
de Rio Preto perdeu os deputados com 
domicílio eleitoral na cidade. Vim para 
suprir essa lacuna. Ao trazer meu do-
micílio eleitoral para cá, isso não só me 
identifica como fortalece minha relação 
com a cidade e com toda a região.

Fausto Pinato Itamar Borges

‘‘ ‘‘‘‘ ‘‘
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Advogado - OAB/SP 358.148 e OAB/MG 163.968

Sócio da Guimarães e Gatto Sociedade de Advogados. Especialista em Direito Processual Civil 
pela USP (FDRP). Especialista em Direito Previdenciário pela Faculdade Legale/UCAM.

Filho maior inválido tem direito
à pensão por morte dos pais?

A nossa Lei que regulamente 
os benefícios da Previdên-
cia Social, Lei 8.213/91, em 
seu artigo 16, dispõe sobre 

aqueles que são dependentes dos 
segurados da Previdência.

Ou seja, segurado é quem “está no 
sistema”, exerce atividade remunerada 
e contribui regularmente com o INSS 
ou Regime Próprio.

Caso o segurado venha a falecer, 
ou recolhido à prisão em regime fe-
chado, alguns de seus dependentes 
poderão ter direito a algum benefício 
previdenciário, seja pensão por morte 
ou auxílio-reclusão, respectivamente.

Aqui vamos tratar da pensão por 
morte. Pelo mesmo artigo 16 citado 
acima são dependentes do segurado 

I - o cônjuge, a companheira, o com-
panheiro e o filho não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte 
e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou de-
ficiência grave; (aqui com importante 
inovações acerca do Estatuto da Pes-
soa com Deficiência – Lei 13.146/2015):

II - os pais;
III - o irmão não emancipado, de 

qualquer condição, menor de 21 (vinte 
e um) anos ou inválido ou que tenha 
deficiência intelectual ou mental ou 
deficiência grave;     (Redação dada 
pela Lei nº 13.146, de 2015)  (Vigência) 

A pessoa com deficiência de acordo 
com o Estatuto da Pessoa com defici-
ência (Lei 13.146/2015) é “aquela que 
tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.” (art. 2º)

Para isso é necessário uma avaliação 
biopsicossocial, realizada por equipe 
multiprofissional e interdisciplinar 
e considerará: “I - os impedimentos 
nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psico-
lógicos e pessoais; III - a limitação no 
desempenho de atividades; e IV - a 
restrição de participação.” (art. 2º e 
incisos).

Portanto, tem que se levar em conta 
todo o contexto social no qual aquela 
pessoa está inserida e não somente 
analisar um ponto específico. O Brasil 
é muito grande, culturas diferentes e 
contextos sociais distintos. O que pode 
ser normal no Sudeste pode não ser no 
Nordeste e vice-versa.

Agora, neste caso específico do título 

do texto: será que o filho maior inválido 
tem direito à pensão por morte dos 
pais? Como a justiça está decidindo?

Veja um exemplo: 
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. QUALIDADE DE SEGURA-
DOS COMPROVADA. FILHO MAIOR 
INVÁLIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔ-
MICA COMPROVADA. 1. O filho maior 
inválido e dependente economicamen-
te tem direito à pensão do segurado 
falecido, se a invalidez preceder ao 
óbito, ainda que posterior à emanci-
pação ou maioridade. Precedentes da 
TNU. 2. Comprovada a qualidade de 
segurados dos instituidores da pensão, 
bem como a condição de filho maior 
inválido em relação aos falecidos, deve 
ser reconhecido o direito à pensão por 
morte, na qualidade de dependente 
previdenciário. 3. Tratando-se de 
dependente maior inválido, não corre 
prescrição, nos termos art. 198, inciso I 
do CC 2002 e art. 103, parágrafo único, 
da Lei 8.213/91, razão pela qual não 
se aplica a regra estatuída no art. 74 
da Lei 8.213/91, com a redação dada 
pela Lei 9.528/97. 4. Apelação do autor 
provida. (TRF1 – PRIMEIRA TUR-
MA – AP 1019100-65.2019.4.01.9999 
– Relatora Desembargadora Fede-

ral Gilda Sigmaringa 
Seixas. Data de julga-
mento: 06/11/2019); 
Data da publicação: 
18/11/2019).

No caso acima, mes-
mo o Autor tendo per-
dido na 1ª instância, 
o Tribunal reformou a 
decisão com o entendimento de que 
um filho maior inválido e dependente 
economicamente tem direito de rece-
ber pensão por morte do segurado fa-
lecido se a invalidez preceder ao óbito, 
ainda que posterior à emancipação ou 
maioridade.

Outra tese importante fixada foi a de 
que no caso de dependente maior invá-
lido, não corre prescrição. Logo, a data 
de início do benefício pode retroagir à 
data do óbito. A decisão do Colegiado 
foi unânime.

Há inúmeros precedentes que estão 
aplicando a lei da forma correta, le-
vando-se em conta o caráter protetivo 
social que a norma busca. Vamos torcer 
e trabalhar muito para que este seja a 
regra da nossa Justiça.

l Saiba mais: www.guimaraesegatto.
com.br 
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A Comissão de Lici-
tações da Prefei-
tura de Fernandó-
polis deu razão ao 

recurso da CMB Construtora 
Moraes Brasil Ltda e não habi-

litou a Conpav Santa Fé Cons-
truções e Pavimentação para 
participar da licitação de R$ 6 
milhões para recape e asfalto.

A licitação foi suspensa no 
dia da abertura dos envelo-
pes, que estava programada 
para 8 de janeiro, após o pe-

dido de impugnação. A CMB 
alegou que a Conpav apre-
sentou documento duvidoso 
sobre acervo de fresagem, 
exigido no edital.

As empresas terão ago-
ra cinco dias para interpor 
recursos e o mesmo prazo 

para apresentar contrarra-
zões. Uma nova data para a 
abertura dos envelopes será 
marcada.

O montante investido faz 
parte de um empréstimo re-
alizado pela Prefeitura junto 
à Caixa Econômica Federal 

no valor de R$ 20 milhões. 
Nesta etapa será realizado o 
recape de diversas vias, além 
da conclusão do asfalto dos 
bairros Jardim Araguaia, Ui-
rapuru, Ipanema e Redentor.

No primeiro pacote de 
recapeamento feito com 

recursos de 
empréstimos, 
R$ 5 milhões 
foram inves-
tidos para 
obras em 300 
quarteirões 
da cidade.

Comissão de Licitações desabilita empresa 
e apenas três brigarão por recape de R$ 6 mi

Projeto extingue obrigatoriedade de 
ensino superior para secretário e gerente

CMDCA de São João das Duas Pontes 
empossa novos conselheiros tutelares

Abertura dos envelopes foi impugnada por supostas irregularidades da Conpav

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

articulistas

O prefeito André Pessuto 
(DEM) enviou para a Câmara 
Municipal um Projeto de Lei 
Complementar para alterar 
as exigências para os car-
gos de secretário municipal 
e de gerente. Pelo nova lei 

os ocupantes desses cargos 
não precisam mais ter ensi-
no superior completo - ou em 
andamento -, como é exigido 
atualmente.

De acordo com a justifica-
tiva do projeto, “tal alteração 
visa flexibilizar a nomeação 
de servidores que mesmo não 

tendo cursado nível superior, 
possuem vasto conhecimento 
e experiência profissional”. 
Em suma, o indicado ao cargo 
pode ter apenas experiência 
na área, não necessariamente 
um curso superior.

A obrigatoriedade do en-
sino superior para esses car-

gos havia sido implementa-
do pelo ex-prefeito Luiz Vilar, 
em 2010, através da Lei Com-
plementar nº 82.

A propositura de Pessuto 
deve ter sua leitura realizada 
na primeira sessão legislati-
va do ano marcada para o dia 
4 de fevereiro.

O volume de chuvas que 
caiu em Fernandópolis até 
a metade do mês de janeiro 
já é o equivalente ao que 
choveu pelo mesmo perío-
do em 2019. Os dados são 
do pluviômetro automático 
do Cemaden (Centro Na-
cional de Monitoramento 
e Alertas de Desastres 
Naturais), localizado em 
Fernandópolis.

Até o sábado, 11, último 
dia que houve registro de 
chuva no município, o plu-
viômetro registrou 125mm 

de chuva, apenas um a 
menos do que os 126mm 
registrados em todo o mês 
de janeiro de 2019.

Na comparação entre os 
15 primeiros dias do mês, 
o volume de precipitação 
neste ano foi o dobro que 
o do ano passado.

Para os próximos dias a 
previsão é de chuvas que 
devem chegar na casa dos 
80mm, elevando a quan-
tidade total de precipita-
ção no mês para mais de 
200mm, número equiva-
lente à média dos últimos 
10 anos.

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Adoles-
centes (CMDCA), de São João 
das Duas Pontes, empossou 
na sexta-feira, 10, os cinco 
novos conselheiros tutelares 
para o mandato de janeiro de 
2020 até janeiro de 2024.

Os conselheiros eleitos 
foram: Maria de Fátima de 
Medeiros Ferreira, José Car-
los de Souza, Terezinha de 
Fátima Florindo da Silva, Ju-
liana Lopes Penha e Micheli 
Theodoro da Silva.

A presidente do CMDCA 
enfatizou a importância das 
ações, bem como a atuação 
dos novos conselheiros tu-
telares. “O trabalho deles é 
fundamental para os nossos 
jovens”, disse Ana Lucia 
Brandini Alvizi Barbosa.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Para os próximos dias a previsão é de chuvas
que devem chegar na casa dos 80 mm

à  TEMPO

Ano começa com 
chuvas acima do 
registrado em 2019 
Registro foi feito até o sábado, 11, 
último dia que choveu no município

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

Estiveram presentes na 
posse o prefeito José Car-
los Baruci, Valdenice Xavier 
Basso, secretária municipal 
de Saúde, Mara, diretora 
da Escola Manoel Joaquim 
Santana, Vera Lucia da Silva 
coordenadora da creche e 

escola Prefeito João Aristeu 
Barbosa, Elaine Apareci-
da Scapin Pelarim, diretora 
da creche e escola Prefeito 
João Aristeu Barbosa, Elia-
ne Mendes Martins Prado 
diretora da escola Estadual 
José Brandini, Gilvana San-

ticchio Rachieli vice-dreto-
ra da Escola Estadual José 
Brandini, Carla Cristina da 
Silva Cavalcante, psicóloga 
do CRAS e Paula Valeria de 
Castro Ribeiro Pereira assis-
tente social do CRAS.

Cerimônia de posse dos conselheiros foi realizada na sexta-feira, 10
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

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

RESOLVE:
I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finali-

dade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, 
Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 
16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados no cargo pa-
ra os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação:

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2020
PROCESSO SELETIVO Nº 03/2019

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, con-
siderando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2019, apresentado pela UNISISP – Universo Ser-
viços Públicos Ltda. – EPP, para preenchimento das funções de Agente de Crédito do Banco do Povo, Su-
pervisor do Programa Criança Feliz, Operador de Máquinas Rodoviárias, Motorista, Auxiliar de Consultório 
Dentário, Professor de Educação Básica I - PEB I, Professor de Língua Inglesa e Professor de Educação Físi-
ca, realizado no dia 03/11/2019, 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 03/2019, nos termos estabele-
cidos pelo presente Edital,

RESOLVE:
I - Ficam convocados os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 03/2019, para comparecerem no Se-

tor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o 
dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem median-
te termo de interesse, o direito de ser contratado no cargo para o qual foi habilitado:

II - O candidato convocado, 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, constaram as demais informações.

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 18 de Janeiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.698.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

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

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal 
finalidade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem nomeados no cargo para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
17º 20610 DANIEL APARECIDO SANCHES MUNHOZ               40.735.653 21/07/1983 82,33 
18º 20862 CLAUDEMIR RAIMUNDO DE SOUZA 25.157.972 23/07/1972 81,67 

Para o cargo de Vigilante Municipal 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
2º 20220 ROGÉRIO FABIANO LOPES 26.740.455 09/01/1976 100,00 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

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

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal 
finalidade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem nomeados no cargo para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
17º 20610 DANIEL APARECIDO SANCHES MUNHOZ               40.735.653 21/07/1983 82,33 
18º 20862 CLAUDEMIR RAIMUNDO DE SOUZA 25.157.972 23/07/1972 81,67 

Para o cargo de Vigilante Municipal 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
2º 20220 ROGÉRIO FABIANO LOPES 26.740.455 09/01/1976 100,00 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020. 
 

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

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal 
finalidade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem nomeados no cargo para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
17º 20610 DANIEL APARECIDO SANCHES MUNHOZ               40.735.653 21/07/1983 82,33 
18º 20862 CLAUDEMIR RAIMUNDO DE SOUZA 25.157.972 23/07/1972 81,67 

Para o cargo de Vigilante Municipal 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
2º 20220 ROGÉRIO FABIANO LOPES 26.740.455 09/01/1976 100,00 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

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

RESOLVE:
I - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, 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 22 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 nomeada no cargo para o qual foi habilita-
da, de acordo com a seguinte relação:

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 18 de Janeiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.698.

II - O candidato convocado, 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, 17 de janeiro de 2020
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 18 de Janeiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.698.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

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

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal 
finalidade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem nomeados no cargo para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
17º 20610 DANIEL APARECIDO SANCHES MUNHOZ               40.735.653 21/07/1983 82,33 
18º 20862 CLAUDEMIR RAIMUNDO DE SOUZA 25.157.972 23/07/1972 81,67 

Para o cargo de Vigilante Municipal 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
2º 20220 ROGÉRIO FABIANO LOPES 26.740.455 09/01/1976 100,00 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

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

RESOLVE: 
I - Fica convocada, a candidata aprovada no Concurso Público nº 01/2018, realizado com tal finalidade, 
para comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 22 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 nomeada no cargo para o 
qual foi habilitada, de acordo com a seguinte relação: 
 

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

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
10º 20224 MARIA RITA HERNANDES NERY DE C. FERREIRA 40.107.301 12.11.1986 78,00 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020. 
 

 
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

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

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal 
finalidade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem nomeados no cargo para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
17º 20610 DANIEL APARECIDO SANCHES MUNHOZ               40.735.653 21/07/1983 82,33 
18º 20862 CLAUDEMIR RAIMUNDO DE SOUZA 25.157.972 23/07/1972 81,67 

Para o cargo de Vigilante Municipal 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
2º 20220 ROGÉRIO FABIANO LOPES 26.740.455 09/01/1976 100,00 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02/2020 

PROCESSO SELETIVO Nº 03/2019 
  ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado 
de São Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 003/2019, apresentado 
pela UNISISP – Universo Serviços Públicos Ltda. – EPP, para preenchimento das funções de 
Agente de Crédito do Banco do Povo, Supervisor do Programa Criança Feliz, Operador de 
Máquinas Rodoviárias, Motorista, Auxiliar de Consultório Dentário, Professor de Educação Básica I 
- PEB I, Professor de Língua Inglesa e Professor de Educação Física, realizado no dia 03/11/2019, 
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 03/2019, nos termos estabelecidos 
pelo presente Edital, 
  RESOLVE: 
I -  Ficam convocados os candidatos aprovados no Processo Seletivo n° 03/2019, para 

comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 22 de janeiro de 2020, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratado no cargo para o qual foi habilitado: 

 
Para o cargo de Professor de educação Básica I  

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

1° 81,00  MARCIA MARIA BARBELA DOS SANTOS 20006 

2° 76,83  MARCIA PAULA DA SILVA RESENDE  20319 

3° 63,33  MILENE VENTURA SPESSOTTO   20334 

4° 63,00  SUELI IZABEL BUENO SILVA   20095 

5° 60,67  ROSILENE DE VERCOSA SANTOS  20392 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para o cargo de Professor de Educação Física 

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

1° 73,83  PAULO HENRIQUE INACIO CORREIA  20446 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Para o cargo de Professor de Língua Inglesa  

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

1° 70,00  EDUARDO RIBEIRO FRANÇA   20235 

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

Valentim Gentil, 17 de janeiro de 2020 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

As negociações 
envolvendo a 
Santa Casa de 
Fernandópolis e 

a Universidade Brasil sobre a 
continuidade do convênio para 
a utilização da instituição de 
saúde como hospital escola 
pela Universidade Brasil, 
seguem longe de um acordo.

Na tarde desta quinta-fei-
ra, 16, o hospital soltou uma 
nota esclarecendo que as 
negociações ainda estão em 
andamento. O texto diz que 
“até o presente momento, não 
foram concluídas as negocia-

ções junto às Instituições de 
Ensino Superior interessadas 
na utilização de nossas insta-
lações como campo de estágio 
ou internato médico”.

A demora para as nego-
ciações serem concluídas se 
deve ao fato de a Universidade 
Brasil planeja ter um hospital 
universitário para atender seus 
alunos. O equipamento servirá 
para que todos os discentes da 
instituição de ensino realizem 
o internato exclusivamente 
com professores do curso de 
Medicina.

Ainda não está claro em qual 
local funcionaria o hospital 
universitário, o que significa, 

diante do impasse com a Santa 
Casa, que os serviços presta-
dos pela Universidade Brasil 
podem deixar Fernandópolis.

Os atendimentos que eram 
realizados na unidade do Pôr 
do Sol pela faculdade já estão 
paralisados desde o final do 
ano passado e tem relação com 
as negociações pelo hospital 
universitário.

CONFIRA A NOTA
DA SANTA CASA

A Santa Casa de Fernandó-
polis, entidade filantrópica e 
único Hospital de Ensino do 
extremo noroeste paulista, 
devido às solicitações de 
informações que tem rece-

bido vem, por meio deste, 
esclarecer aos estudantes dos 
cursos da área de Saúde que, 
até o presente momento, não 
foram concluídas as negocia-
ções junto às Instituições de 
Ensino Superior interessa-
das na utilização de nossas 
instalações como campo de 
estágio ou internato médico.

Por conta de algumas pen-
dências e ajustes dos termos 
de contrato, ainda estamos em 
negociação com as institui-
ções para melhor atender às 
necessidades dos alunos que 
utilizam nossas instalações 
em sua formação acadêmica 
e profissional.

Santa Casa e Universidade Brasil têm 
impasse nas negociações e faculdade 
pode deixar de atender em Fernandópolis

Instituição de ensino quer hospital universitário e atendimentos podem deixar o município

Convênio para a utilização da instituição da Santa Casa
de Fernandópolis como hospital escola segue sem acordo 

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

A prefeita Lívia Oli-
veira participou 
na terça-feira, 
14, do programa 

Palavra Franca, da Radio 
Studio FM, sendo entrevis-
tada pelo locutor esportivo e 
radialista Luciano Santana. 
Lívia relatou que naquele 
dia, esteve visitando a UBS 
Jardim Sarinha, onde pode 
conversar com as pessoas 
que estavam no local em 
busca do atendimento mé-
dico e medicamentos e par-
ticipou de uma reunião com 
a secretária de Saúde e os 
agentes de saúde, fazendo 
uma reunião de trabalho 
e avaliando a redivisão da 
área de atendimento dos 
agentes. 

Na oportunidade, ela 
pode avaliar com os agen-
tes a melhoria nos trabalhos, 
com as mochilas (bolsas), 
tabletes, bicicleta e, agora 
uniformes com proteção so-
lar para facilitar o trabalho 
e visitação nas moradias 
da população de Ouroeste 
e Arabá.  “Enfim, tudo que 
a administração pode fazer 
para melhorar o atendimen-
to à população, tem sido fei-
to”, explicou a prefeita.

Lívia ainda destacou no 
programa da Rádio Studio 
FM, que neste período está 
sendo realizado um trabalho 
de reforma e manutenção 

das escolas para o retorno 
das aulas, visando receber 
os alunos e educadores em 
fevereiro. Ela ainda aler-
tou os moradores, que de-
sejam retomar os estudos, 
quanto às inscrições para o 
EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), que estão sendo 
feitas na EMEF Ouroeste, 
para concluírem do 1º ao 5º 
ano, do Ensino Fundamen-
tal. 

A grande novidade, apre-
sentada pela prefeita Lívia 
Oliveira foi a oficialização 
de um dia da semana, di-
recionado ao atendimento 
à população na Prefeitura, 
onde toda terça-feira a partir 
das 13h, ela, prefeita atende 

a população de Ouroeste e 
Arabá e, ainda através de 
um evento realizado desde 
o primeiro ano, o Recreança, 
a administração municipal 
estará remodelando o proje-
to e levará todos secretários, 
diretores e os serviços pú-
blicos para os bairros; além 
de vacinas, exames, apre-
sentação dos programas 
sociais, práticas esportivas 
e parquinho infantil para 
as crianças, entre outras 
ações do serviço público, o 
qual terá a primeira edição 
no Distrito de Arabá no dia 
15 de fevereiro e depois nos 
bairros de Ouroeste.

A prefeita esteve no últi-
mo dia 15 em Araçatuba em 

solenidade com o Governa-
dor João Doria. Na área so-
cial, a prefeita de Ouroeste 
destacou os programas so-
ciais em andamento, como 
a Casa Abrigo, o Centro de 
Convivência do Idoso, o pro-
grama Atleta do Futuro com 
vôlei e natação, as ações do 
grupo de Convivência com 
as acrianças e adolescentes 
com aulas de dança, violão 
entre outras práticas e mui-
ta orientação e, terá o retor-
no do programa Bombeiro 
Mirim. 

Lívia ainda informou que 
se reuniu com os diretores 
do grupo Tarraf, que tem um 
loteamento na cidade, onde 
as providencias estão sen-
do tomadas para liberação 

deste loteamento, o qual 
viabilizará a construção de 
moradias, onde a prefeitura 
está avaliando toda infraes-
trutura, conforme determina 
a lei. 

Finalizando o programa 
Palavra França, da Rádio 
Studio FM, a prefeita fez 
um alerta quanto aos ca-
sos de dengue, sendo que 
se faz necessário que to-
dos moradores façam sua 
parte, eliminando os pos-
síveis criadouros e, que os 
proprietários de terrenos 
vazios façam a limpeza dos 
terrenos e, que se for ne-
cessário, aqueles que não 
cumprirem sua parte, po-
derão ser notificados pela 
Prefeitura. “Quero agrade-

cer a Rádio 
Studio FM 
pelo convite 
e, estaremos 
aqui sempre 
que possí-
vel, trazendo 
informações 
e mostrando a população 
todo o trabalho que vem 
sendo realizado pela ad-
ministração municipal de 
Ouroeste”, destacou. 

A população pode parti-
cipar do programa Palavra 
Franca, apresentado toda 
terça-feira. Os ouvintes po-
dem participar mandando 
suas perguntas ou suges-
tões pelo telefone da rá-
dio (17) 3843-1579 ou pelo 
WhatsApp (17) 99642-1022.

A Prefeitura de Ouroes-
te e o CMDCA – Conselho 
dos Diretos da Criança e do 
Adolescente de Ouroeste 
empossou no último dia 10 
de janeiro os novos conse-
lheiros tutelares eleitos na 
última eleição para a gestão 
de 2020/2023.  

A cerimônia de posse 
ocorreu no Plenário da Câ-
mara Municipal  de Ouroes-
te. Após a leitura do termo 
de posse pelo presidente 
do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e Ado-
lescente, André Henrique 
Alonso Esteves, a prefeita 
Lívia Oliveira empossou 
os novos conselheiros. Na 
ocasião, a prefeita ainda 
ressaltou a importância do 
trabalho dos conselheiros 
em Ouroeste e Arabá e de-
sejou sucesso e que todos 
os eleitos tenham uma boa 
atuação zelando sempre 
pelos direitos das crianças 
e adolescentes.

 “Sabemos  que é uma 
responsabilidade grande 
em um momento em que 
a sociedade tem muitos 
conflitos, e não podemos 
esquecer do excelente tra-
balho da rede Intersetorial”, 
destacou.

Os novos conselheiros tu-
telares são: Paula Domingues 
Gonçalves, Marcos Mariano 
dos Santos, Maieme Barbo-
sa Bueno, Jeremias Amaro 
de Jesus e Ilda Tessari. Na 
oportunidade, o presiden-
te do CMDCA agradeceu 
as autoridades a presença 
dos vereadores, de todos os 
membros da comissão espe-
cial eleitoral do CMDCA, que 
estiveram sempre dispostos   

a dar o seu melhor para uma 
eleição transparente desde o 
inicio de todo o processo de 
escolha entre os  doze can-
didatos.  

A ex-conselheira tutelar 
Tatiana Fernandes, repre-
sentante do colegiado 2016-
2019, relatou a importância  
de ser um conselheiro e 
agradeceu o apoio sempre 
prestado pela Prefeitura de 
Ouroeste, ao CMDCA, ao 
CRAS, Secretária de Saúde, 
Polícia Militar, Polícia Civil  
e as demais instituições e 
aos órgãos competentes que 
contribuíram ao trabalho do 
conselho tutelar.

à  BALANÇO

Prefeita destaca trabalhos e ações de sua gestão
 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

A prefeita Lívia Oliveira participou na terça-feira, 14,
do programa Palavra Franca, da Rádio Studio FM,

à  OUROESTE E ARABá

Novos conselheiros tutelares são empossados

Cerimônia de posse dos novos conselheiros tutelares de Ouroeste e Arabá aconteceu no dia 10 de janeiro

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste
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Acesse nosso site: 
www.oextra.net

à  SOB INVESTIGAÇÃO!

A Polícia Civil inves-
tiga as circuns-
tâncias do arrom-
bamento seguido 

de furto ocorrido nesta sex-
ta-feira, dia 17, por volta das 
4h40, na loja Casas Bahia, 
situada na Rua Brasil, região 
central de Fernandópolis.

Informações do boletim 
de ocorrência dão conta de 
que durante a madrugada 
de sexta-feira dois homens 
arrombaram uma das portas 
de ferro, que fica na frente do 
estabelecimento, e, sorratei-
ramente, adentraram ao lo-
cal. Os criminosos, de acordo 
com a gerência da loja, fur-
taram mais de 50 aparelhos 
celulares, que estavam ex-
postos em balcões. 

Ainda de acordo com a Po-

A Polícia Militar prendeu 
um dos envolvidos no assal-
to a uma joalheria, na tarde 
desta quinta-feira, 16, em 
Estrela d’Oeste. Outros dois 
participantes do crime con-
tinuam foragidos.

Dentro da relojoaria, os cri-
minosos amarraram as mãos 
e os pés de uma mulher e ta-
param a boca dela com uma 
fita adesiva. Em seguida, 

pegaram os objetos de pra-
ta, a quantia de R$ 1 mil e 
fugiram.

O helicóptero Águia da 
Polícia militar, que estava a 
caminho de uma operação 
na divisa entre os Estados 
de São Paulo e Mato Grosso 
do Sul, auxiliou no começo 
das buscas.

A PM chegou a capturar 
dois suspeitos que não fo-
ram reconhecidos pelas ví-
timas.

lícia, a ação criminosa, que 
durou menos de dois minu-
tos, foi flagrada pelas câme-

ras de segurança instaladas 
no interior do estabelecimen-
to. Na ocasião, a dupla usava 

moletons com toca. O caso 
foi registrado pela Polícia 
Militar e, posteriormente, 

encaminhado à DIG (Delega-
cia de Investigações Gerais), 
responsável em apurar os fa-

tos. Até o fechamento desta 
matéria, nenhum suspeito foi 
preso.  

No dia 10 de janeiro ocor-
reu a troca de comando do 
Tiro de Guerra 02-083 de Fer-
nandópolis. Após três anos à 
frente do TG (2017 a 2019), o 
Subtenente Mário Lúcio Dor-
nelles Gomes foi transferido 
para Florianópolis/SC, vindo 
então o 1° Sargento Adilson 
Alezando Mosquer.

Natural da cidade de 3 de 
Maio, no Rio Grande do Sul, 
o  1° Sargento Mosquer é ca-
sado com Andreia Estivalet 
Mosquer e pai de Yasmin 
Estivalet Mosquer. Estava 
na Companhia de Comando 
da 18ª Brigada de Infantaria 
de Fronteira, em Corumbá, 
Mato Grosso do Sul. Forma-
do na área de Comunicações 
pela Escola de Sargento das 
Armas (ESA) no ano de 2002, 
possui estágio de Adaptação 

Polícia procura suspeitos de arrombamento
e furto na loja das Casas Bahia   
Ação criminosa aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Estabelecimento voltou com as suas atividades normais algumas horas depois do furto

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  FERNANDÓPOLIS à  TRAzIDOS DO PARAGUAI

Adilson Mosquer 
assume o comando 
do Tiro de Guerra 

PF prende comerciante por
contrabando de cigarros

Sargento é natural da cidade de
3 de Maio, no Rio Grande do Sul

Todo o material encontrado foi apreendido e vai ser encaminhado para a Receita Federal

O 1° Sargento Mosquer assumiu 
a função de chefe do TG 02-083 

no dia 13 de janeiro

a Selva, curso de Educação 
Física do Exército e curso de 
aperfeiçoamento de sargento.

O 1° Sargento Mosquer as-
sumiu a função de chefe do TG 
02-083 no dia 13 de janeiro e 
já começou a preparação para 
receber os novos jovens atira-
dores a partir de 1° de março.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis A Polícia Federal de Jales 
cumpriu mandados de busca 
e apreensão nesta sexta-feira, 
17, para apurar o contrabando 
de cigarros que eram trazidos 
do Paraguai e vendidos em um 
estabelecimento comercial de 
Santa Fé do Sul.

De acordo com a PF, no 
estabelecimento, os agentes 
encontraram 56 maços de 
cigarro paraguaio e material 
usado em apostas do jogo 
do bicho.

Na casa do comerciante, os 
policiais encontraram 47 caixas 
de cigarros, 26 pacotes de ou-
tra marca de cigarro também 
do Paraguai, e, mais material 
usado no jogo do bicho.

O comerciante foi preso em 
flagrante por contrabando. 
Todo o material encontrado foi 
apreendido e vai ser encami-
nhado para a Receita Federal. Todo o material encontrado foi apreendido pela Polícia Federal 
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à  ESTRELA D’OESTE 

Polícia prende um 
dos envolvidos em 
assalto à relojoaria 
Criminosos pegaram objetos de prata,
a quantia de R$ 1 mil e fugiram
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