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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/02/20

 31°

 18°

10mm
80%


chuva

94%
55%

ESE
9km/h


vento

06:11h
18:58h

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

SEX - 14/02/20

 33°

 18°

10mm
86%


chuva

93%
54%

E
8km/h


vento

06:11h
18:58h

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

SÁB - 15/02/20

 35°

 19°

10mm
80%


chuva

90%
47%

NNE
8km/h


vento

06:12h
18:57h

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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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O Ministério da Educação não acatou pedido de intervenção decretado em agosto do ano passado

Justiça Federal aguarda o MEC para 
intervir na Universidade Brasil

Após a deflagra-
ção da segunda 
fase da Opera-
ção Vagatomia 
na sede da Uni-

versidade Brasil em São Paulo 
e na casa do atual reitor Adib 
Abdouni, a Justiça Federal rei-

terou decisão de setembro do 
ano passado para que o Minis-
tério da Educação assuma a 
administração da instituição 
de ensino. Ordem similar ha-
via sido proferida pela Justiça 
Federal em agosto do ano pas-
sado. Página A11

Desequilíbrio entre receitas e despesas aparece como o motivo da
rejeição das contas em quase metade dos municípios

CAV perde mais
uma e segue 
na lanterna da
Série A2 
do Paulista

Fernandópolis é excluída de 
projeto ambiental por Bolsonaro. 
Votuporanga está incluída

Fernandópolis foi novamente preterida 
em um projeto de nível regional, compa-
rativamente a outros municípios de por-

te similar. Desta vez foi o governo federal 
que excluiu o município dos beneficiados 
pela implantação de sistemas de coleta 

reversa. Votuporanga, Catanduva e Rio 
Preto foram incluídas com outras 400 ci-
dades, consideradas maiores. Página A4

Rio Preto e Catanduva também estão dentro do projeto de logística reversa

Executivo retira 
projetos polêmicos 
e adia discussões 
sobre “Uber”
e secretariado

Dois projetos de Lei que pro-
metiam movimentar as dis-
cussões nas sessões da Câ-
mara de Vereadores foram 
retirados pelo Executivo. A 
propositura que regulamen-
tava o trabalho de motoristas 

por aplicativo, enviado ainda 
em 2019, foi retirada para que 
um novo seja enviado à Câma-
ra, já que uma série de itens 
que constavam no projeto con-
frontavam legislação federal já 
aprovada. Página A5

Inscrições 
para prova 
de estágio na 
Prefeitura 
começam na
segunda, 17

A Prefeitura de Fernandó-
polis e o CIEE abrem na se-
gunda-feira, 17, o período de 
inscrição para a prova de se-
leção de estagiários no site 
www.ciee.org.br. O valor da 
Bolsa Auxílio corresponde-
rá a R$ 1.045,00 por mês, pa-
ra jornada de 6 horas por dia. 
Página A7

Concurso oferece 
vagas para 41 cargos
com salário de até 
R$ 15 mil mensais

Página A7
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Caixa inicia pagamento
do PIS para nascidos nos 
meses de março e abril

à  2019/2020

Mais de 3,6 milhões de trabalhadores receberão o abono

A 
Caixa deu início nes-
ta quinta-feira, 13, 
ao pagamento do 
Abono Salarial do 
Programa de Inte-
gração Social (PIS) 

calendário 2019/2020, para os tra-
balhadores nascidos nos meses de 
março e abril. Os beneficiários com 
conta individual na instituição, ca-
dastro atualizado e movimentação, 
o crédito foi feito na terça-feira, 11.

Segundo a Caixa, receberão o abo-
no mais de 3,6 milhões de trabalha-
dores, totalizando R$ 2,7 bilhões em 
recursos injetados na economia. Os 
valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, 
de acordo com a quantidade de 
dias trabalhados durante o ano ba-
se 2018.

O prazo final para o saque do abo-
no salarial do calendário de paga-
mentos 2019/2020 é 30 de junho des-
te ano.

O valor do benefício pode ser con-
sultado no Aplicativo Caixa Tra-
balhador, no site da Caixa ou pelo 
Atendimento ao Cidadão, no telefo-
ne 0800 726 0207.

O banco disponibilizará cerca de 
R$ 16,5 bilhões para mais de 21,6 mi-

lhões de beneficiários até o final do 
calendário.

QUEM TEM DIREITO
Pode receber o benefício o trabalha-

dor inscrito no PIS há pelo menos cin-

co anos e que tenha trabalhado for-
malmente por pelo menos 30 dias em 
2018, com remuneração mensal média 
de até dois salários mínimos.Também 
é necessário que os dados estejam 

corretamente informados pelo em-
pregador na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais), ano base 2018.

Fonte: Agência Brasil

Abono começou a ser pago nesta quinta-feira, 13

 Da REdAção

contato@oextra.net
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Mais de 13 milhões de 
famílias já podem fazer 
o saque do Bolsa Família

à  BENEFÍCIo

Os recursos ficam disponíveis para saque por um período de três meses

O 
pagamento do Bol-
sa Família, progra-
ma que contribui 
para o combate à 
pobreza e à desi-
gualdade no Bra-

sil, começou na última quarta-fei-
ra, 12. Ao todo, 13,2 milhões de 
famílias em todo o país irão rece-
ber R$ 2,5 bilhões do governo fede-
ral. O valor médio do benefício, de 
R$ 190, é fundamental para a sub-
sistência da população mais vul-
nerável, já que o complemento da 
renda – um dos eixos do programa 
– garante o alívio mais imediato da 
pobreza.

É o caso de Edna de Sousa Barros, 
de 55 anos, moradora da região de 
Ceilândia, no Distrito Federal. Sem 
trabalhar em função de problemas 
de saúde, ela começou a receber o 
benefício este ano. O auxílio do Bol-
sa Família veio em boa hora. “Foi 
uma benção de Deus. Eu fiquei do-
ente e o dinheiro ajuda a comprar 

um remédio, um pão, um leite, al-
guma coisa”, contou ela.

E para que o Bolsa Família se-
ja efetivo, ele chega a quem mais 
precisa. “Em fevereiro, o benefí-
cio do Bolsa Família irá chegar a 
cerca de 45 milhões de brasileiros 
que precisam ser protegidos pela 
vulnerabilidade de renda em que 
se encontram”, afirmou o secre-
tário do Desenvolvimento Social 
do Ministério da Cidadania, Lelo 
Coimbra. “Então, o Bolsa Família 
cumpre com o seu papel mensal 
de garantir aos mais pobres e aos 
mais vulneráveis do país uma ren-
da mínima mensal, oferecendo a 
possibilidade de alimentação bá-
sica para essas famílias”, comple-
tou o secretário.

PAGAMENTO
ESCALONADO

O pagamento do benefício segue 
um calendário escalonado. Para sa-
ber o dia do pagamento, o benefi-
ciário deve conferir o número de 
Identificação Social (nIS) impres-
so no cartão do programa. Os que 
terminam com final 1 podem sacar 

o dinheiro no primeiro dia do paga-
mento. Os com final 2, no segundo 
dia – e assim por diante. Este mês, 
o pagamento vai até o dia 28. Em 
função do feriado do Carnaval, os 
pagamentos serão interrompidos 

entre os dias 22 e 26 – e retomados 
no dia 27. Os recursos ficam dispo-
níveis para saque por um período de 
três meses. Para saber a data exa-
ta do pagamento, acesse: facebook.
com/bolsafamilia.
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Bolsonaro exclui 
Fernandópolis de projeto 
ambiental. Votuporanga 
está incluída

à  MAIS UMA VEZ

Rio Preto e Catanduva também estão dentro do
projeto de logística reversa, recicláveis e orgânicos

F
ernandópolis foi nova-
mente preterida em um 
projeto de nível regional, 
comparativamente a ou-
tros municípios de por-
te similar. Desta vez foi 

o governo federal que excluiu o mu-
nicípio dentre os beneficiados pelo 
de implantação de sistemas de cole-
ta reversa. Votuporanga, Catanduva 
e São José do Rio Preto foi incluídas 
juntamente com outras 400 cidades 
do país, consideradas as maiores.

Pelo decreto subscrito pelo presi-
dente Jair Bolsonaro nesta quarta-
-feira,12, há a regulamentação da 
logística reversa de produtos eletro-
eletrônicos, que obriga empresas do 
setor a implantarem sistemas de co-
leta desse tipo de resíduo e dar sua 
destinação correta. Uma solenidade 
no Palácio do Planalto marcou a assi-
natura da norma, além de oficializar 
a assinatura de convênios com Pre-
feituras para a compra de equipa-
mentos de coleta de lixo reciclável e 
compostagem de resíduos orgânicos. 

LOGÍSTICA REVERSA
Em outubro do ano passado, o Mi-

nistério do Meio Ambiente assinou 
um acordo setorial com entidades 
que representam as principais em-
presas de eletroeletrônicos do país 
como forma de fazer cumprir a logísti-
ca reversa. O termo consta na lei que 
instituiu a Política nacional de Resí-
duos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e 
prevê o retorno dos produtos após o 
uso pelo consumidor, de forma inde-
pendente do serviço público de lim-
peza urbana e de manejo dos resí-
duos sólidos. 

Atualmente, existem, segundo o 
governo, 173 pontos de coleta de 
eletroeletrônicos no Brasil. O acor-

do, agora regulamentado em decre-
to, prevê que esse número aumente 
para 5 mil pontos até 2025, abrangen-
do os 400 maiores municípios do pa-
ís, com mais de 80 mil habitantes, e 
representam, no total, 60% da popu-
lação brasileira.

“Esse 60% da população brasileira, 
que, ao final de 2025, vai ser contem-
plado, representa uma parcela mui-
to significativa dos resíduos de ele-
troeletrônicos que temos no Brasil”, 
disse o ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, em coletiva de impren-
sa após a cerimônia. Segundo a lei, 
a logística reversa deve ser implan-
tada na forma de regulamento ou de 
acordos setoriais e termos de com-

promisso firmados entre o poder pú-
blico e o setor empresarial. 

LIXÃO ZERO
A cerimônia no Palácio do Planal-

to marcou ainda a assinatura de 21 
convênios, envolvendo 57 cidades, 
para financiar a compra de equipa-
mentos de coleta seletiva de lixo re-
ciclável, coleta e compostagem de 
resíduos orgânicos e instalação de 
centrais de triagem e tratamento de 
resídios de construção civil. 

Ao todo, o governo federal vai re-
passar R$ 64 milhões, que também 
serão usados para a compra de bio-
digestores, contentores e instalação 
de ecopontos. Os investimentos de-
vem beneficiar cerca de 1,3 milhão 

de pessoas. Segundo o Ministério do 
Meio Ambiente, os recursos que se-
rão repassados fazem parte do Fun-
do de Direitos Difusos do Ministério 
da Justiça e Segurança Pública.  

“nós vivemos um caos no lixo do 
Brasil, de norte a sul, todas as regi-
ões, infelizmente, com muitos proble-
mas, e as prefeituras, sobretudo as 
pequenas, realmente, com uma difi-
culdade muito grande de encaminhar 
soluções que sejam ambientalmen-
te corretas, viáveis economicamen-
te e que empreguem mais tecnolo-
gia”, disse Salles.

Com informações
da Agência Brasil

O presidente 
Bolsonaro e ministro 
Salles durante a 
assinatura de atos do 
Programa Lixão Zero 
da Agenda Nacional 
de Qualidade 
Ambiental Urbana

Foto: Carolina Antunes/PR
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Executivo retira
dois projetos polêmicos 
e adia discussões sobre 
“Uber” e secretariado

à  NA CÂMARA

Leis dos motoristas de aplicativo e que flexibilizava nomeação de secretários saíram da pauta

D
ois projetos de Lei 
que prometiam mo-
vimentar as discus-
sões nas sessões da 
Câmara de Vereado-
res foram retirados 

pelo Executivo.
A propositura que regulamentava 

o trabalho de motoristas por aplica-
tivo, enviado ainda em 2019, foi reti-
rada para que um novo seja enviado 
à Câmara, já que uma série de itens 
que constavam no projeto confronta-
vam legislação federal já aprovada.

Outro projeto retirado foi o que fle-
xibilizava a exigência de ensino su-
perior para ocupantes dos cargos de 
secretários municipais e gerentes da 
administração pública.

MOTORISTA DE APP
O projeto estabelecia critérios pa-

ra empresas, veículos e condutores, 
como o limite de cinco anos de uso a 
partir da data de fabricação do carro 
utilizado pelo prestador do serviço, 
licenciamento dos automóveis em 
Fernandópolis e a apresentação de 
uma série de documentos por parte 
do motorista.

CURSO SUPERIOR PARA
SECRETÁRIOS E GERENTES

Pelo nova lei os ocupantes desses 

cargos não precisariam mais ter en-
sino superior completo - ou em anda-
mento -, como é exigido atualmente.

De acordo com a justificativa do 

projeto, “tal alteração visa flexibi-
lizar a nomeação de servidores que 
mesmo não tendo cursado nível su-
perior, possuem vasto conhecimen-

to e experiência profissional”. Em 
suma, o indicado ao cargo pode ter 
apenas experiência na área, não ne-
cessariamente um curso superior.

Projetos não chegaram a entrar em discussão na Câmara

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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Um em cada quatro 
prefeitos teve contas 
desaprovadas pelo TCESP

à  CoNTAS

Desequilíbrio entre receitas e despesas aparece como o motivo da rejeição das
contas em quase metade dos municípios que receberam pareceres desfavoráveis

L
evantamento realizado 
pelo Tribunal de Con-
tas do Estado de São 
Paulo (TCESP) apon-
ta que, das 644 prefei-
turas fiscalizadas pela 

corte, 163 tiveram suas contas de-
saprovadas – cerca de 25% do total 
dos municípios paulistas.

Os dados são referentes ao exercí-
cio de 2017, o último analisado pelo 
TCESP. Os pareceres emitidos pela 
Corte de Contas paulista em primei-
ra instância ainda poderão ser rever-
tidos em sede recursal, como proces-
sos de Reexame de Contas, antes do 
trânsito em julgado.

PRINCIPAIS MOTIVOS
O estudo divulgado pelo TCESP 

mostra que o desequilíbrio entre re-
ceitas e despesas aparece no topo 
da lista dos principais motivos de re-
provações. Quase metade das Prefei-
turas que receberam pareceres des-
favoráveis – 49% do total de 163 (81) 
– foi devido a infrações relativas ao 
orçamento.

Outro problema encontrado com 
maior frequência nas análises das 
contas municipais de 2017 está re-
lacionado às despesas com pessoal, 
uma vez que este item é o segundo 
maior motivo de desaprovações, o 
que representa 41% (67) das mani-
festações desfavoráveis.

Os demais motivos de desaprovação 
são a aplicação no Ensino e na Saúde; 
a remuneração dos profissionais do 
magistério; o pagamento de precató-

rios; o emprego de recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica (Fundeb); a re-
muneração de agentes políticos; o pa-
gamento de encargos sociais e despe-
sas com o quadro de pessoal.

JULGAMENTO DAS CONTAS
De acordo com a Lei Complemen-

tar nº 709/93, que rege as atribui-
ções e competências do TCESP, os 
municípios devem enviar seus res-
pectivos balanços contábeis até 31 

de março de cada ano, depois do en-
cerramento do ano-fiscal. Após aná-
lise dos órgãos técnicos da Corte e 
finalizado o período para justificati-
vas, o Tribunal emite parecer técni-
co sobre a prestação anual de con-
tas até o último dia do ano seguinte 
ao do seu recebimento.

Depois do trânsito em julgado, ou 
seja, quando não resta mais espaço 
para recurso, conforme disposto na 
Constituição, os pareceres são en-

caminhados às Câmaras Municipais 
para emissão de julgamento final. O 
parecer prévio elaborado pela Corte 
de Contas só deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos mem-
bros do Legislativo.

Para visualizar a integra das deci-
sões dos 644 municípios fiscalizados 
pelo Tribunal basta acessar o linkht-
tps://bit.ly/2SD0mhy.

Fonte: TCESP

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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Prefeitura abre inscrição
para prova de estágio
na segunda-feira, 17

à  oPoRTUNIdAdE

O valor da Bolsa Auxílio corresponderá a R$ 1.045,00 por mês

A 
Prefeitura de Fernandópo-
lis e o CIEE (Centro de In-
tegração Empresa Escola) 
abrem na segunda-feira, 17, 
o período de inscrição para 
a prova de seleção de esta-

giários no site www.ciee.org.br. O valor da 
Bolsa Auxílio corresponderá a R$ 1.045,00 
por mês, para jornada de 6 horas por dia.

O processo seletivo destina-se ao preen-
chimento de vagas para os seguintes cursos: 
Administração de empresas, Ciências Con-
tábeis, Educação Física, Farmácia, Fisiote-
rapia, Letras, Matemática, nutrição, Peda-
gogia, Psicologia, Sistemas de Informação/
Análise de Sistemas.

A prova objetiva terá duração de duas ho-
ras e será realizada no dia 8 de março de 
2020, às 9h, contendo 30 questões versan-
do sobre Língua Portuguesa, Matemática e 
Conhecimentos Gerais. O gabarito provisó-
rio será divulgado no portal do CIEE no dia 
9 de março.

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis

A Prefeitura Municipal de Valpa-
raíso abriu, nesta quinta-feira, 13, 
as inscrições para concurso público 

para o preenchimento de 41 cargos 
com salários que 0 de R$ 1.198,00 a 
R$ 15.770,00. O prazo para se inscre-
ver vai até 5 de março.

As inscrições deverão ser feitas ex-
clusivamente pela internet, no site 

Concurso para 41 cargos 
tem salário de até R$ 15 mil

à  EM VALPARAÍSo

O prazo para se inscrever vai até 5 de março
http://www.organizacaopaulista.
com.br/. O valor varia de acordo com 
o grau de escolaridade exigido pa-
ra o Para os de nível fundamental, a 
taxa é de R$ 25,00; para os de nível 
médio, R$ 38,00, e para os de nível 
superior, R$ 55,00.

A prova objetiva será no dia 29 de 
março de 2020. Alguns cargos terão 
ainda prova discursiva, caso de pro-
curador jurídica, e prática, caso de 
motorista. O concurso está sendo re-
alizado pela empresa Organização 
Paulista.

Os cargos que deverão ser preen-
chidos são: Ajudante Geral, Aten-
dente de Recepção, Auxiliar Esco-
lar, Auxiliar de Consultório Dentário, 
Auxiliar de Desenvolvimento Infan-
til, Auxiliar de Enfermagem ESF, Al-
moxarife, Assistente Social, Conta-
dor, Coveiro, Escriturário, Eletricista, 
Jardineiro, Médico Estratégia Saú-
de da Família, Médico Clínico Geral, 
Médico Clínico Saúde Prisional, Mo-
torista, Orientador Social, Operador 

de Máquinas, Professor de Educação 
Infantil, Professor de Inglês Educa-
ção Básica, Psicólogo, Psicopedago-
go, Técnico em Segurança do Traba-
lho, Tratorista e Vigilante.

Para o preenchimento de vagas de 
cadastro reserva, o concurso públi-
co destina os seguintes cargos: Au-
xiliar de Enfermagem, Auxiliar de 
Laboratório, Comprador, Enfermei-
ro, Dentista Estratégia da Família, 
Farmacêutico, Fiscal de Comércio, 
Fiscal de Tributos, Inspetor de Alu-
nos, Médico Veterinário, nutricio-
nista, Procurador Jurídico, Profes-
sor de Apoio, Tesoureiro e Visitador 
Sanitário.

O edital completo está disponível 
nos sites http://www.organizacao-
paulista.com.br/ e https://www.val-
paraiso.sp.gov.br/. Também é possí-
vel consultar o edital no quadro de 
avisos afixado na sede da Prefeitu-
ra de Valparaíso, que fica na Rua Co-
mendador Geremias Lunardelli, 147, 
Centro.

 Da REdAção
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Projeto de lei proíbe venda 
de acessórios de narguilé 
a crianças e adolescentes

à  APRoVAdo NO SENAdo

O texto não permite que sejam vendidos ainda cachimbos, piteira e papel para enrolar cigarro

S
enadores aprovaram 
proposta que altera o 
Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) 
e proíbe a venda de 
acessórios ligados ao 

fumo a crianças e adolescentes. O 
texto lista narguilé, cachimbos, pi-
teira e papel para enrolar cigarro. 
O texto já tinha sido aprovado pe-
la Câmara dos Deputados em 2018, 
mas agora precisará passar nova-
mente pela Casa porque foi modifi-
cado no Senado.

O projeto aprovado nesta semana 
inclui na lista um novo item: “Produ-
tos fumígenos e acessórios ou insu-
mos utilizados em seu consumo, tais 
como cachimbo, narguilé, piteira e 
papel para enrolar cigarro”.

Pesquisa do Índice de Pesquisa de 
Consumo Maps, que analisa o po-
tencial de consumo dos brasileiros, 
revelou que nos últimos cinco anos 
ocorreu um crescimento de 80,6% 
nos gastos com produtos ligados ao 
fumo no Brasil. 

Em 2019, foram gastos R$ 24,5 bi-
lhões com narguilés, cigarros indus-
trializados de palha ou eletrônicos, 
isqueiros e acessórios ligados ao fu-
mo. Já em 2014, o brasileiro gastou 
R$ 13,6 bilhões com produtos des-
se tipo.

Fonte: Agência do Rádio
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MEC prorroga prazo 
para inscrições do Fies

à  ATÉ SEXTA-FEIRA

Em todo o país, serão ofertadas 70 mil vagas em instituições privadas

O 
Ministério da Educação 
(MEC) informou que foi 
prorrogado por mais dois 
dias o prazo de inscrições 
para o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies).

Com a prorrogação, os estudantes interes-
sados em participar do programa de financia-
mento do ensino superior em universidades 
privadas terão até as 23h59 desta sexta-fei-
ra, 14, para fazer a inscrição. O prazo inicial 
terminaria na última quarta-feira, 12.

Segundo o MEC, a data final foi estendida 
para dar mais prazo para os estudantes se 
inscreverem. Em todo o país, serão oferta-
das 70 mil vagas em instituições privadas.

Os demais prazos do cronograma do Fies 
foram mantidos. A divulgação dos resultados 
será no dia 26 de fevereiro. A complementa-
ção dos inscritos pré-selecionados ocorrerá 
entre 27 de fevereiro e às 23h59 de 2 de mar-
ço. A convocação da lista de espera será de 
28 de fevereiro até as 23h59 de 31 de março.

Os estudantes interessados podem aces-
sar o site do Fies. 

Fonte: Agência Brasil

 Da REdAção
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atos oficiais
AVISO  DE ADJUDICAÇÃO

O processo de dispensa nº 06/2020, objetivou a contratação da empresa 
S.M.CARRASCO SOFTWARE LTDA , para LOCAÇÃO DE SOFTWARE, VISAN-
DO O FORNECIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ABASTECIMEN-
TO DE COMBUSTIVEIS POR CARTÃO MAGNETICO DA FROTA MUNICIPAL,  
DESTE MUNICÍPIO . Durante toda a sua tramitação cumpriu as determinações da le-
gislação pertinente, consoante o parecer da Comissão de licitação e do Jurídico da Mu-
nicipalidade e da justificativa do Setor de Compras. Desse modo satisfazendo à lei e ao 
mérito, ADJUDICO a empresa acima mencionada, nos termos da Justificativa subscri-
ta pela Comissão de Licitação. 

S. J. das Duas Pontes, 07 de Fevereiro de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 14 de Fevereiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.717.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADA:  S.M. CARRASCO SOFTWARE LTDA – ME.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo para prestação de serviços de locação e ces-

são de sistemas software de  controle de combustível da frota municipal, deste Município, 
pelo prazo de 12 meses, nos exercícios de 2020/2021.CONTRATO:Nº 08/2020 =  PRO-
CESSO 08/2020.VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 16.800,00-PRAZO DO CON-
TRATO:   12  (doze) meses-

São João das Duas Pontes, 11 de fevereiro de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito  Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 14 de Fevereiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.717.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 14 de Fevereiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.717.

(17) 99627-6349  (PARTIC.)

CoNSÓRCIo CoNTEMPLAdo
CRÉdITo R$ 350 MIL

PARA CoMPRA dE IMÓVEL /
CoNSTR. / CAPITAL GIRo

PEço R$ 36 MIL +  TRANSF.  dIV.
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Justiça Federal só 
intervirá na Universidade 
Brasil caso o MEC não 
cumpra decisão judicial

à  dESdoBRAMENToS

O Ministério da Educação não acatou pedido de 
intervenção decretado em agosto do ano passado

A
pós a deflagração 
da segunda fase 
da Operação Vaga-
tomia, realizada na 
manhã desta quin-
ta-feira, 13, na sede 

da Universidade Brasil em São Pau-
lo e na casa do atual reitor Adib Ab-
douni, a Justiça Federal reiterou de-
cisão de setembro do ano passado 
para que o Ministério da Educação 
assuma a administração da institui-
ção de ensino.

Ordem similar havia sido proferi-
da pela Justiça Federal em agosto 
do ano passado. O MEC não assu-
miu a administração alegando falta 
de capacidade estrutural para tal.

na nova decisão publicada  na 
quarta-feira, 12, o juiz estabelece cri-
térios para que o ministério assuma o 
controle da universidade. “Determino 
ao Ministério da Educação, agora, a 
nomeação de novos administradores 
para a Universidade Brasil, no prazo 
de 5 dias de sua intimação, cuja ges-
tão deverá ser supervisionada direta-
mente pelo Ministério, tendo em vista 
que a medida menos intervencionista 
em desfavor do MEC e da Universida-
de Brasil, por mim adotada em agos-
to de 2019, lamentavelmente não foi 
cumprida”.

na mesma decisão a Justiça Fe-
deral estabelece multa de R$ 50 mil 
por dia em caso de descumprimen-
to da decisão por parte do MEC. “Fi-
xo, desde logo, multa-diária de R$ 
50.000,00, limitada a 100 dias-multa 
em desfavor da União, encontrando-
-se superada a tese de ausência de 

possibilidade de multa em desfavor 
de ente político, sob pena de se ad-
mitir a existência de pessoa jurídi-
ca que, em última instância, não se 
submete às decisões judiciais, o que 
não se coaduna com o que se espera 
em um Estado de Direito, bem como 
em desfavor da Universidade Brasil, 
para o caso de descumprimento da 
decisão ora exarada”.

Apenas no caso da decisão não ser 
cumprida pelo MEC, a justiça Fede-
ral nomeará um administrador ju-
dicial. “Se as partes não deixarem 
outra alternativa ao Judiciário que 
não seja assumir a Administração 
de uma Universidade, ainda que por 
meio de terceiro nomeado atuando 
em supervisão (administrador ju-
dicial), estar-se-á desempenhando 
função privativa do Poder Executi-
vo, e para tal, precisar-se-á de recur-
sos humanos e financeiros que este 
Poder não possui, o que poderá, por 
hipótese, levar a determinações de 
sequestro de valores do orçamento 
do Ministério da Educação e da Uni-
versidade Brasil, bem como requisi-
ção de servidores da Educação e da 
Universidade”.

O QUE DIZ A UNIVERSIDADE
A Universidade Brasil enviou nota 

sobre a possível intervenção. “Quan-
to à intervenção na universidade: es-
ta instituição não foi até o momento 
notificada oficialmente. Mas se  ver-
dadeira a informação, tal decisão — 
de intervenção — é mais um fruto 
da confusão causada pelo delega-
do Cristiano Pádua, ex-professor da 
Universidade Brasil. Esta instituição 
de ensino confia que tanto essa de-
cisão quanto as anteriores serão re-
vogadas pela Justiça”.

Segunda fase da Operação Vagatomia 
teve início nesta quinta-feira, 13

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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policial
Força Tática prende 
acusado de tráfico

à  dRoGAS

Foram encontradas com o suspeito seis porções de cocaína, além de R$ 714 reais em dinheiro

D
urante patrulha-
mento, a Força táti-
ca de Fernandópo-
lis prendeu nesta 
quarta-feira, 12, 
um suspeito por 

tráfico de drogas na avenida Libe-
ro de Almeida Silvares, localizada 
no bairro Coester.

O acusado, conhecido como “Bur-
rim” tem histórico, e já havia sido 
denunciado outras vezes. Com ele 
nada de ilícito foi encontrado, po-
rém ao vistoriar seu veiculo um VW/
Saveiro, os policiais encontraram 
dentro de uma mochila, seis por-
ções de cocaína prontas para serem 
comercializadas, além de R$ 714 re-
ais em dinheiro.

Ele foi levado para o Plantão Poli-
cial onde continua preso.

Droga e dinheiro
apreendidos pela Polícia
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Suspeito de matar idoso 
era procurado pela Justiça

à  PRESo

Homem tinha mandado de prisão por tráfico de drogas além de passagens por furtos

W
ender de Oli-
veira, preso 
em flagrante 
depois de co-
meter assas-
sinato na ma-

drugada de quarta-feira, 12, em 
Votuporanga, além de já ter man-
dado de prisão por tráfico de dro-
gas, ele também tem diversas pas-
sagens por furtos.

De acordo com a delegada respon-
sável pela investigação, Karina Gon-
çalves Tirapeli de Biazi, o suspeito 
manteve silêncio durante depoimen-
to e não soube explicar a motivação 
do assassinato.

“Quando foi feita a consulta dos 
antecedentes criminais dele, foi ve-
rificado de que ele era procurado, 
além de ter passagens por tráfico e 
furto”, afirma a delegada.

Depois de a prisão ser realizada, 
outras vítimas de furtos e roubos en-
traram em contato com a polícia pa-
ra informar que Wender poderia ser 
o autor dos crimes.

“Durante o flagrante, tivemos in-
formações de vítimas de outros rou-
bos ocorridos aqui e na região. En-
tão, vai ser feita uma investigação e 
a tentativa de reconhecimento pa-
ra esclarecimentos de outros crimes 
que ele possa ter cometido”, expli-
ca a delegada.

 Ainda segundo Karina, o crime 
comoveu policiais civis e militares 

do município. “Foi um caso que dei-
xou a gente muito chocado pela bar-
baridade e crueldade. Um senhor, 
com mais de 80 anos, morto a faca-
das dentro de sua propriedade ru-
ral”, diz a delegada.

O CRIME
De acordo com a Polícia Militar, o 

suspeito armado com uma faca inva-
diu a propriedade rural onde a víti-
ma morava com a mulher, uma ido-
sa de 75 anos.

Ao escutar o barulho da porta sen-
do arrombada, Valcir, a vítima, foi 
verificar o que estava acontecendo, 
mas foi surpreendido pelo crimino-
so, que o esfaqueou.

A mulher dele foi rendida e tran-
cada dentro de um dos quartos do 
imóvel. Em determinado momento, 

ela pediu para ir ao banheiro, que fi-
ca do lado de fora do sítio.

O ladrão permitiu que a mulher 
usasse o banheiro, mas a acompa-
nhou. Durante o trajeto, os cachor-
ros do casal atacaram o criminoso.

 A idosa, então, conseguiu correr 
até o sítio do vizinho. A Polícia Mili-
tar foi acionada e deslocou equipes 
para a propriedade rural do casal.

“Encontramos o indivíduo que ti-
nha arrastado o corpo da vítima para 
fora da casa, tentando colocar fogo 
no corpo. Ele fugiu, mas os policias 
conseguiram prender. Ele entrou em 
luta corporal com a polícia, mas foi 
preso”, afirma o capitão da Polícia 
Militar André navarreti.

Fonte: Diário de Votuporanga

Valcir (no detalhe) foi surpreendido pelo criminoso na propriedade rural, e acabou sendo esfaqueado até a morte
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imóveis

Vende-se rancho de frente para rio
Imóvel com 2 quartos com suíte, sala grande, cozinha grande, lavanderia, quiosque de 60 mts (tudo 
com madeiramento tratado), 2 banheiros externos próximos ao quiosque e dispensa grande. Tudo com 
laje (exceto os cômodos externos). Valor: R$ 300.000,00 (Aceito troca em 50% do valor - Consultar). In-
teressados ligar (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 Her-
minio Antoniolli, 66, Parque Paulis-
tano, com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Terre-
no grande que dá para fazer outra 
casa. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Francisco Alvizzi 117, Jardim Pau-
listano, com 2 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. Terreno grande que 
dá para fazer uma edicula. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534 / 99715-
4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CHÁCARA
Chácara  em Fernandópolis na Rua 
Antônio Papa 1078, Ipanema, em 
torno de 6 lotes. Área com 2 casas, 
sendo que a maior tem 2 quartos, 

sala, 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 escritu-
rada. 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-
na de Fernandópolis. 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
Vende-se terreno no Parque Gra-
madão com 690 metros quadra-
dos, quitado. 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, ide-
al para área de lazer. R$ 42.000,00. 
Interessados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Ouroeste, 
no Jardim São Lourenço VI, com 
200,33 m2 (ideal para Minha Ca-
sa, Minha Vida). R$ 25.000,00. In-
teressados 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 cada. In-
teressados 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 
tamanho para Minha Casa, Mi-
nha Vida). R$ 45.000,00. Inte-
ressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897. 
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Sicredi é destaque nas 
quatro variáveis do 
ranking anual de melhores 
projeções do Banco Central

à  INSTITUIção FINANCEIRA

Ranking classifica o nível de acerto das maiores instituições financeiras e 
consultorias do Brasil nos índices IPCA, IGP-M, Taxa de Câmbio e Taxa Selic em 2019 

O 
“Top 5 Anual” é um 
ranking divulgado 
pelo Banco Central 
do Brasil para clas-
sificar as projeções 
econômicas men-

sais mais consistentes ao longo do 
ano e que leva em consideração um 
Sistema de Expectativas de Merca-
do. O Sicredi, instituição financeira 
cooperativa com mais de 4 milhões 
de associados e presente em 22 es-
tados e no Distrito Federal, é desta-
que no ranking de 2019 nas quatro 
variáveis analisadas: IPCA, IGP-M e 
Taxas de Câmbio e Selic. 

A instituição financeira coopera-
tiva foi a única participante a estar 
presente entre os cinco melhores em 
todas as quatro variáveis de merca-
do analisadas no “Top 5”. na catego-

ria Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), utilizado para obser-
var tendências de inflação no país, 
o Sicredi ocupa a segunda posição 
no curto-prazo anual. no IGPM-M 
(Índice Geral de Preços do Merca-
do), que registra a inflação de pre-
ços desde matérias-primas agríco-
las e industriais até bens e serviços 
finais, a instituição foi classificada 
em quarto lugar, também no curto-
-prazo anual.

na Taxa de Câmbio, no curto-pra-
zo anual, o Sicredi foi classificado na 
quinta colocação. O ranking também 
avaliou as projeções para a Taxa Se-
lic, a taxa básica de juros do Brasil, e 
a instituição foi classificada em quar-
to lugar no médio-prazo anual. Este é 
o terceiro ano consecutivo em que o 
Sicredi figura no Top 5 Anual do BC. 

Pedro Ramos, economista-chefe do 
Sicredi, explica que a presença en-
tre as melhores projeções em qua-

tro indicadores do “Top 5” do Banco 
Central reforça a capacidade da es-
trutura que a instituição oferece em 
análise de mercado e projeções. “Um 
dos nossos principais diferenciais é o 
time de especialistas altamente pre-
parado para assessorar a tomada de 
decisões, o que reflete positivamen-
te na nossa capacidade de gestão de 
investimentos, beneficiando os nos-
sos mais de 4 milhões de associados 
e garantido a solidez da nossa atu-
ação. Em um mercado com cenário 
de constantes mudanças, que acon-
tecem em uma velocidade cada vez 
maior, estar ‘um passo à frente’ é um 
diferencial fundamental para uma 
instituição financeira”, afirma. 

Com o objetivo de desmistificar o 
mercado de investimentos, o Sicre-
di também lançou, recentemente, a 
plataforma Investindo Juntos (www.
investindojuntos.com.br), ideal para 
quem tem interesse em aplicar re-

cursos, mas tem dúvidas sobre qual 
a opção mais adequada.

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição financei-

ra cooperativa comprometida com o 
crescimento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das regiões 
onde atua. O modelo de gestão do Si-
credi valoriza a participação dos mais 
de 4 milhões de associados, os quais 
exercem papel de donos do negócio. 
Com presença nacional, o Sicredi es-
tá em 22 estados* e no Distrito Fede-
ral, com mais de 1.800 agências, e ofe-
rece mais de 300 produtos e serviços 
financeiros (www.sicredi.com.br).

* Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Mato Gros-
so do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Norte, Rio Gran-
de do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo, Sergipe e Tocantins.

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Sicredi
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esporte
Votuporanguense
perde mais uma e segue 
na lanterna da Série A2

à  PAULISTA

A vitória manteve o Monte Azul na liderança da competição

O 
Monte Azul venceu 
o Votuporanguen-
se por 3 a 1, na tar-
de da última terça-
-feira (12), na Arena 
Plínio Marin, em 

Votuporanga/SP, pela sexta rodada 
da Série A2 do Campeonato Paulista. 

Ferrugem abriu o placar para o 
Monte Azul logo aos três minutos 
de jogo. O empate dos donos da ca-
sa veio ainda no primeiro tempo, 
com Ricardinho, aos 17 minutos. O 
Monte Azul voltou à frente no pla-
car com Gabriel Paulista, aos 31 mi-
nutos da etapa final. Jonathan, aos 
38, ampliou o placar e garantiu a vi-
tória dos visitantes. 

A vitória manteve o Monte Azul na 
liderança da Série A2. Agora com 14 
pontos, o Azulão soma quatro vitó-
rias e dois empates. O Votuporan-
guense, na lanterna da competição, 
ainda não venceu e soma dois em-
pates e quatro derrotas. 

no próximo domingo (16) pela sé-
tima rodada, o Votuporanguense re-
cebe o São Bernardo, às 10h. 

Fonte: VotuNews Gol de Ricardinho não foi suficiente para o CAV conseguir a vitória

 Da REdAção

contato@oextra.net

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial nº 007/2020 – Processo nº 019/2020

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 007/2020, objeto do Processo nº 019/2020. Licitação com reserva de cota de 
até 25% (vinte e cinco por cento) para Microempresa / Empresa de Pequeno Porte – LC 
147/2014. Tipo: menor preço por item. Objeto: Aquisição de tintas e ferramentas de pintura 
para atender a demanda do Serviço Público Municipal durante o exercício de 2020. Entre-
ga e abertura dos Envelopes: 04 de março de 2020 às 09:00h. O Edital Completo poderá ser 
retirado através do site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos 
pelo Setor de Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.

Meridiano/SP, 13 de fevereiro de 2020.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal.
Uma publicação: Sexta-feira, dia 14 de Fevereiro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.717.

atos oficiais

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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Presidente crucifica 
goleiro e técnico pede 
para sair do Rio Preto

à  SÉRIE A3

Após o jogo, o presidente José Eduardo Rodrigues foi à caça às 
bruxas e colocou o goleiro Roni como grande culpado pela derrota

A 
derrota de 3 a 2 para Olímpia na 
noite de quarta-feira,12, causou 
mudanças no elenco e na comis-
são técnica do Jacaré para se-
quência do Campeonato Paulis-
ta da Série A-3. Após o jogo, o 

presidente José Eduardo Rodrigues foi à caça às 
Bruxas e colocou o goleiro Roni como grande cul-
pado pela derrota, porque teria falhado nós dois 
primeiros gols do Galo.

O técnico Régis Angeli não foi de acordo com 
a dispensa do atleta e colocou o seu cargo à 
disposição. Além dele, a diretoria comunicou 
o desligamento do preparador físico Rafael Bi-
ghetti.

Por enquanto o Jacaré será comandado inte-
rinamente pelo técnico João Santos, que vinha 
trabalhando com equipe sub-20 para disputa do 
campeonato Paulista.

O próximo jogo do Jacaré na competição é no 
sábado, contra o Paulista, em Jundiaí.

O técnico Régis 
Angeli não foi 
de acordo com a 
dispensa do atleta e 
colocou o seu cargo 
à disposição

 Da REdAção

contato@oextra.net
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E
x-jogadores que 
representaram Va-
lentim Gentil em 
diversos campeo-
natos regionais e 
estaduais nos anos 

90, se reunirão para relembrar 
bons momentos enquanto atletas 
do União Futebol Clube. O evento 
gratuito e aberto a comunidade, 
será neste domingo, 16, às 9h, no 

estádio municipal “Raphael Ca-
valin”. 

Além de ser um momento de con-
fraternização, os atletas pensaram 
também na solidariedade e farão a 
doação de alimentos para o Fundo 
Social de Solidariedade da prefeitu-
ra de Valentim Gentil. Toda popula-
ção que for ao estádio prestigiar o 
‘Encontro dos Campeões’ está con-
vidado a fazer a doação. 

“É um momento muito especial 
para a cidade, pois o time marcou 
época. Estamos muito felizes em 

poder reunir os atletas, relembrar 
grandes conquistas e exercer a so-
lidariedade. Essa ação vai ajudar 
muito o Fundo Social”, disse o pre-
feito Adilson Segura.  

Estarão presentes atletas que fi-
zeram história do União Futebol 
Clube: Paulinho, Dinho, Denilson, 
Claudião, Piolin, Claudinho Boia-
deiro, Zezinho, norair, Rafael, Cur-
vina, Paulo flor, Jacozinho, Moran-
ga, Edilson, Denilson (Rio Preto), 
Gersinho, Zé Carlinho, Ordalino, 
Márcio, Vá Morandim, Patinho, 

Quebrada, Stica, Berra bode, Clei-
ton, Claudinei, Macarrão, Baiano e 
Zé Taherky. 

Os ex-jogadores dos tempos de 
glória do União Futebol Clube con-
quistaram importantes títulos regio-
nais e estaduais no futebol, como 
por exemplo, o tetra campeonato 
da liga votuporanguese de futebol, 
campeão amador do interior do Es-
tado e o bi-campeonato amador do 
Estado de São Paulo. Os jogos foram 
realizados nos anos de 1991, 1992, 
1993 e 1994.

Encontro de ex-jogadores 
do União Futebol Clube 
será neste domingo

à  EVENTo

População também poderá contribuir com doação de alimentos para o Fundo de Solidariedade

Além de ser um momento de confraternização, os atletas pensaram também na solidariedade

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil
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MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Filipe e Rita chamam a polícia para denunciar 
a pousada. Peixoto pergunta a Marco quando 
ele contará a verdade para Carla. Serginho, Gu-
ga, Filipe e Rita decidem acampar. Beto e Meg 
se beijam. Leila alerta Rui sobre as intenções 
de Rita e Lígia. Max tem uma nova ideia para 
um negócio, mas Regina se recusa a hipotecar 
o apartamento dos dois. Rafa sente saudades 
de sua mãe. Serginho, Guga, Rita e Filipe vol-
tam da viagem. Rita garante a Filipe que tem 
um plano contra Rui.

SALVE-SE QUEM PUDER
Sexta-feira, 19h15

Hugo lembra a Helena que ninguém pode sa-
ber o que ela fez no México. Ermelinda incenti-
va Zezinho a se aproximar de Bel. Baggio con-
trata Luna/Fiona como garçonete do Empório. 
Zezinho avisa a Alexia/Josimara que treinará 
Bel para participar de rodeios. Graziela acon-
selha Alan sobre a contratação de Kyra/Cleyde. 
Rafael marca um encontro com Renzo. Juan ten-
ta convencer Mário a não vender a casa, depois 
que ela for reconstruída. Luna/Fiona mente pa-
ra Zezinho e Ermelinda sobre seu novo empre-
go. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josima-
ra se apresenta na empresa, dizendo que veio 
por indicação de Kyra.

ÉRAMOS SEIS 
Sexta-feira, 18h00

Lola e Isabel imploram para que Alfredo desis-
ta de ir para a guerra. Genu teme pela vida de 
Lúcio. Lili e Lola comemoram a notícia sobre a 
visita de Julinho. Shirley insinua a Lola que es-
tá reatando com Afonso. Clotilde sofre pela si-
tuação do filho. Adelaide garante a Alfredo que 
participará da revolução. Isabel procura Felício. 
Zulmira chega a São Paulo e se nega a assinar o 
desquite de Felício. Soraia insiste para que Juli-
nho fique com ela. Alfredo surge vestindo a far-
da da guerra diante de Lola.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Pendleton e Marcelo discutem e o empresário mos-
tra o quarto trancado para Luisa. nadine sugere que 
Roger mude a estratégia e abaixe o preço do “Espe-
lho Amigo”, mas ele se recusa. Luisa sofre um aci-
dente enquanto falava no telefone com Poliana. Pao-
la e Filipa concluem que Eric não gosta de nenhuma 
das duas. Arlete pede desculpas a Gleyce, e reconsi-
dera o projeto do CLP. Pendleton, Poliana e João en-
contram Luisa e a levam para casa. Sem permissão, 
Mário pega os itens do jogo Vetherna da escola e os 
leva para casa. Sozinha, Raquel vai ao encontro da 
suposta Dark Lady. Glória briga com Verônica devi-
do a live do CLP. Lindomar volta de sua turnê. Vio-
leta vai ate a casa de Gloria, e surpreende Antonio.

AMOR SEM IGUAL
Sexta-feira, 20h50

Tobias nega conhecer Poderosa e deixa o local. Mi-
guel percebe o desconforto do filho de Ramiro. Sere-
na e Luiggi pensam que Bibiana está fazendo pro-
grama. Furacão perde a aliança dada por Duplex. 
Bibiana diz que o vestido que está fazendo é para 
Poderosa. Furacão pede a ajuda de sua amiga pa-
ra achar a aliança, mas acaba provocando um vaza-
mento de água. Tobias procura Leandro e Bernardo. 
Ele avisa que foi abordado por um homem com a foto 
da irmã bastarda. Luiggi e Serena pedem para Pode-
rosa não influenciar Bibiana. Furacão se desespera 
com o sumiço da aliança. Em conversa com Duplex, 
Poderosa conta seu plano para o dia da reinaugura-
ção do clube noturno. 

AMOR DE MÃE
Sexta-feira, 21h00

Lídia comenta com Miguel sobre a suposta morte de 
Estela. Álvaro questiona Lucas em relação aos direi-
tos de Betina sobre sua herança, e Amanda os ob-
serva. Durval aconselha Matias a procurar Miranda. 
Amanda segue Belizário. Lurdes conta sua história 
a Elias, e afirma que o rapaz pode ser seu filho. Tales 
confessa a Lídia que esteve no apartamento de Estela 
na noite do crime. Elias vibra ao mostrar sua música 
para Ryan. Lurdes aconselha Sandro sobre seu futuro. 
Lucas alerta Álvaro sobre a audiência de Guaporim. 
Miriam prende Marconi, e Raul e Vitória comemoram. 
Matias e Miranda se reaproximam. Vitória e Álvaro se 
enfrentam. Camila, Danilo e Thelma iniciam o proces-
so de inseminação artificial. Álvaro processa Vitória.

resumo de novelas

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

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

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

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

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

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

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

MACEIÓ

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

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

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

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

FOZ DO IGUAÇU

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140  reais

(RODOVIÁRIO)

Preço válido para saída em 08 de julho.

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

REVEILLÓN EM ALTO MAR

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

Seus pontos Livelo valem 
lojas CVC

de Verão
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horóscopo
ÁRIES
Aproveite esta manhã pa-
ra fortalecer a posição na 

equipe. Lua e Sol em harmonia trarão 
mais companheirismo no amor e con-
vites atraentes de amigos para via-
jar ou curtir um programa cultural en-
riquecedor. novidades em um novo 
grupo social trarão entusiasmo. Bom 
momento também para mudar o pa-
pel profissional e subir um patamar 
na carreira. Amor em alta!

TOURO 
Você poderá dar um pas-
so maior na direção do fu-

turo hoje. Impulsione a carreira com 
um novo projeto ou associação. Óti-
mo dia para conquistar clientes ou a 
simpatia do chefe, lançar produtos e 
fazer diferença. Sucesso e maior vi-
sibilidade no ambiente profissional 
manterão o astral em alta. Conte tam-
bém com maior integração na equi-
pe. Encontros de prestígio.

GêMEOS
Decida uma viagem a dois 
e aproveite o que a vida 

oferece de melhor. Cenário positivo 
também na carreira. Conquiste espa-
ço, brilhe nas reuniões de trabalho e 
assuma mais poder. Ideias criativas 
não faltarão hoje. Planeje o futuro e 
aproveite oportunidade para firmar 
um contrato financeiro. Apoio de ami-
gos será bem-vindo nesta fase. Im-
previstos na equipe.

CâNCER
Resolva uma pendên-
cia familiar e inicie nova 

atividade, tratamento de saúde ou 
projeto de trabalho. Ótimo momen-
to para mudanças e conquistas. In-
segurança no amor será passageira. 
não alimente emoções negativas. O 
segredo de tudo estará em tornar a 
autoestima mais positiva e assumir 
novos desafios. Mudanças virão pa-
ra melhor! Inicie atividades.

LEÃO
Lindo momento nos rela-
cionamentos próximos. 

Crie novos planos com o par, filhos 
ou amigos de fora e torne a vida mais 
divertida. Assuntos de saúde trarão 
preocupações. Aproveite para melho-
rar a qualidade de vida, mudar hábi-
tos e cuidar do corpo. Disciplina na 
rotina de trabalho e regularidade de 
exercícios físicos trarão os resultados 
desejados. Amor com mais paixão.

VIRGEM
Ótimo dia para negocia-
ções, acertos e acordos 

financeiros. Você poderá aumentar 
o salário ou ganhar dinheiro extra. 
Despesas com a casa e a família tam-
bém serão maiores. Com bom plane-
jamento, você conseguirá manter o 
orçamento equilibrado. Sol e Lua em 
harmonia anunciam proposta atra-
ente de trabalho. Bom para mudar 
de ambiente e respirar novos ares.

LIBRA
Atividades criativas e po-
der pessoal em destaque. 

Aproveite a harmonia entre Sol, Marte 
e Lua em seu signo para se inscrever 
em um curso, desenvolver um projeto 
autoral ou brilhar em reuniões de tra-
balho. Visão de futuro inspirará inves-
timentos na carreira. Hora de fortale-
cer sua identidade e a autoconfiança. 
Brilho, empatia e atitude nos encon-
tros de hoje. Firme contatos.

ESCORPIÃO 
Pegue leve hoje. Talvez 
você precise dar um tem-

po para a cabeça, relaxar e curtir mo-
mentos de interiorização no sossego 
do lar. Tensões no ambiente de traba-
lho cobrarão uma dose extra de pa-
ciência. não se envolva em disputas 
ou atividades estressantes. Manter 
a calma será fundamental para to-
mar as melhores decisões. Amor com 
mais confiança e liberdade.

SAGITÁRIO 
Harmonia com a equipe, 
conversas inspiradoras 

com amigos e maior participação so-
cial darão sabor ao dia. Circule, am-
plie as comunicações e firme bons 
contatos. Decisões de vida trarão 
mais mobilidade e conforto. Apos-
te em planos de expansão e inove o 
trabalho. Bom momento para experi-
mentar novas atividades, empreen-
der e explorar seus talentos criativos.

CAPRICóRNIO
O dia trará mais confian-
ça no futuro. negócios es-

tarão aquecidos. Conte com sucesso 
em um empreendimento e alavan-
que a carreira. A oportunidade dos 
sonhos poderá surgir repentinamen-
te. Hora de fazer diferença no mun-
do com projetos autorais e parcerias 
estimulantes. Decisões de moradia 
e assuntos de família pedirão calma 
e ponderação.

AQUÁRIO
Gastos com viagem ou ne-
gócio em outra localida-

de trará preocupações. O dia cobrará 
fé. não deixe de fazer o que tem von-
tade por alimentar fantasias negati-
vas. Lua, Marte e Sol em seu signo 
em harmonia sinalizam cenário po-
sitivo e programação animada com 
amigos. Embarque em novas aven-
turas, firme amizades e crie um am-
biente agradável à sua volta.

PEIXES
Aprofunde amizades e sai-
ba com quem contar. Sen-

timentos profundos fortalecerão vín-
culos especiais. Mantenha assuntos 
íntimos entre quatro paredes e fique 
longe de pessoas invasivas. Você pre-
cisará de privacidade para resolver as-
suntos do coração e decidir o futuro. 
Fase de dar forma aos sonhos e mu-
dar o estilo de vida. Sintonia com os 
filhos. Cumplicidade no amor.
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celebridades
Manu Gavassi se recusa
a fazer vídeo para Hadson 
e é punida no BBB 20
M

anu Gavassi, que mu-
dou a rotina de Bruna 
Marquezine, uma de 
suas melhores amigas, 
ficou sob os holofotes 
nesta quarta-feira, 12. 

O motivo? Manu se recusou a mandar men-
sagem para o eliminado da semana, Hadson, 
e abandonou o confessionário do BBB 20.

Depois de gravar normalmente o seu de-
poimento, a musa foi obrigada por uma voz 
a enviar uma mensagem ao brother Hadson, 
com quem não se dava muito bem.

“não quero”, respondeu ela. “Olhando pa-
ra a câmera que está à sua frente”, diz a voz 
misteriosa. “não tenho o que mandar. não 
tenho o que mandar, não quero mandar”, 
rebateu a estrela.

Quando a contagem regressiva foi inicia-
da, Manu abandonou o confessionário. Mo-
mentos depois, a cantora explicou, em con-
versa com Ivy e Pyong, o motivo de não ter 
enviado mensagem para Hadson.

“Sabe o que me deixou insegura durante 
toda essa história e por isso eu me recusei 
a gravar o vídeo? Eu não sei o que aconte-
ceu. Eu não sei a gravidade da situação pra 
colocar minha imagem ali falando qualquer 
coisa para uma pessoa que eu não faço a 
menor ideia”. “A gente que lida com ima-
gem já tem outra percepção disso. Se eu me 
posicionar a respeito de alguma coisa, eu 
quero ter certeza do que tá acontecendo, 
qual é a gravidade da situação. não quero 
falar qualquer coisinha que aconteceu aqui 
na casa”, disse a participante.

Com a recusa, Manu acabou perdendo 600 
estalecas, o dinheiro da casa, e caiu no cho-
ro no reality show. Com a recusa, Manu acabou perdendo 600 estalecas
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A
ndré Luiz Gonçalves 
da Silva, composi-
tor conhecido como 
De Luca, moveu um 
processo na Justiça 
contra o cantor ser-

tanejo Gusttavo Lima. André cobra 
uma indenização de R$ 20 milhões 
por danos morais. Ele alega que é o 
único autor da música “Fora do Co-
mum” – que fez um enorme sucesso 
na voz de Gusttavo em 2011 – e que 
não recebeu os direitos autorais da 
mesma. Segundo o portal G1, a de-
fesa do artista nega as acusações.

no mês de junho de 2019, o juiz 
William Costa Mello, deu sentença 
favorável ao cantor justificando que 
ocorrera prescrição, ou seja, o prazo 
para entrar com a ação já havia ven-
cido. no entanto, os representantes 
de De Lucca recorreram ao Tribunal 
e aguardam julgamento.

De acordo com o advogado de Gust-
tavo, Cláudio Bessas, as alegações 
feitas pelo compositor não têm ne-
nhum fundamento. O defensor diz 
que eles escreveram a música em 
conjunto e que De Lucca recebeu to-
da parte que lhe cabe, isto é, 50% de 
todo o rendimento proveniente dela.

Em declaração ao G1, Cláudio Bes-
sas esclarece as acusações feitas so-
bre seu cliente. “Essa melodia foi uma 
composição em conjunto tanto do 

Compositor move 
processo contra Gusttavo 
Lima e pede indenização 
de R$ 20 milhões

Gusttavo quando do André de Lucca. 
São coautores no percentual de 50% 
para cada parte. Foi devidamente re-
gistrado. Passou-se um determinado 
período, o Gusttavo foi surpreendido. 
Ele [De Lucca] entrou na Justiça ale-
gando que essa composição era ex-
clusiva dele”, afirmou ele ao portal.

Ainda, segundo o advogado de 
Gusttavo Lima, foi oferecido “sem 
nenhum reconhecimento de culpa”, 

o valor de R$ 50 mil divididos em dez 
vezes para encerramento do proces-
so, uma vez que o compositor alegou 
estar passando por dificuldades fi-
nanceiras.

De Lucca não aceitou e, com isso, 
o processo segue tramitando. O ad-
vogado dele, Adolfo Kennedy Mar-
ques Júnior, refutou a afirmação de 
que Gusttavo é coautor da canção e 
disse que seu cliente busca os direi-

tos econômicos em torno dos 100% 
dos lucros provenientes dela.

“O autor exclusivo da música é o 
De Lucca. Gusttavo não compôs ne-
nhum trecho, harmonia ou melodia 
da música. Ele recebeu 50% dos di-
reitos da canção, mas reclamam ago-
ra que tem direito aos outros 50%, 
mais indenização pela mentira de 
que Gusttavo Lima é coautor da can-
ção”, contesta.

A defesa do 
artista nega as 

acusações



A24 |   Extra Mais  | SEXTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2020

social

Ana Julia Nunes se prepara para apagar
as velinhas nesta sexta-feira. Parabéns!

Fernanda Arouca recebe inúmeras 
homenagens de toda galera. Felicidades!

Fernando 
Guimarães 
Saves 
celebra a 
chegada 
da nova 
idade essa 
semana 
ao lado de 
sua irmã, 
Rafaela. 
Parabéns!


