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Excepcionalmente e enquanto durarem 
os efeitos da pandemia do coronaví-
rus, estaremos circulando a edição 
impressa com número menor de 

páginas. Porém, mantemos a mesma e maior 
tiragem regional, e estamos disponibilizando, 
gratuitamente, a edição digital com todo o 
conteúdo tradicional, incluindo o “Caderno 
Mais”. São várias as formas para acessá-la. 
Através do QR Code, bastando apontar seu 
celular para o código ao lado; através do nosso 
site (www.oextra.net), por meio de nossos grupos 
de WhatsApp ou recebendo no seu e-mail. Para 
ser incluído num dos grupos, basta solicitar-nos 
através do telefone (17) 99711-2445; para receber 
pelo e-mail, enviar o pedido para contato@
oextra.net. Todos os nossos assinantes terão as 
respectivas datas de vencimentos acrescida. 
Dessa forma esperamos estar contribuindo 
para a minoração dos riscos de proliferação da 
pandemia e, simultaneamente, adaptando-nos 
a nova realidade temporária, garantido a todos, 
principalmente aos anunciantes, a mais 
ampla difusão de suas peças publicitárias, 
haja vista que passarão a circular, simulta-
neamente, em meio físico e digital. Também 
disponibilizamos o nosso site www.oextra.
net, que acompanha, em 
tempo real, os principais 
acontecimentos de 
nossa região, além de 
dois canais no Facebook 
e outro no Instagram. 
Acesse o QR Code.

COMUNICADO

social “O que negas te subordina. 
O que aceitas te transforma.”

à   Carl Gustav Jung -  Pisicanalista (1875 - 1961)

à  SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020

        Site: oextra.net                  Facebook: Jornal O Extra.net                  Instagram: jornaloextra.netoficial                  Whatsapp: 99711-2445                  E-mail: contato@oextra.net                  Fone: (17) 3442-2445

Sara Líbna Taliari Casale
recebe muitas homenagens 

por mais um ano de vida.

Gabriela Jardim celebra 
idade nova neste sabadão. 

Parabéns!

Sueli Carniello se prepara para apagar as velinhas neste 
domingo. Na foto, o carinho especial dos filhos.

Mariana 
Jacob Soares 
comemora 
mais um 
niver ao lado 
de amigos e 
familiares.

A bela
Vanderléia
Selles está 
na lista dos 
homena-
geados 
de hoje.
Parabéns!

Tawane 
Kazume 
é muito 
felicitada 
pelo seu 
aniver-
sário.

Katherinne 
Pereira 

recebe o 
carinho 

especial 
de sua 

filha Julia 
nesta data 

especial. 
Parabéns!

Parabéns e muitos anos de vida para Renan Cesar.

Amanda 
Eduarda 
brinda a 
chegada 
da nova 

idade nesta
sexta-feira. 

Lara 
Cristiani 

comemora 
mais um 

aniversário. 
Felicidades!
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Whatsapp: 99711-2445
E-mail: contato@oextra.net           
Fone: (17) 3442-2445

Utilize o QR Code 
para ter acesso 
gratuitamente à 
versão digitalizada 
de nossa edição 
impressa.

Sexta-feira, 22 de maio de 2020 - Ano 22 - Edição 3.783 - Preço do exemplar: R$ 2,50

Decisão do MEC mantém curso de
Medicina da Universidade Brasil
Despacho foi publicado nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 21/05/20

 32°

 17°

0mm
0%
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86%
45%

NE
12km/h


vento

06:45h
17:49h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 22/05/20

 32°

 19°

0mm
0%


chuva

86%
42%

N
16km/h


vento

06:45h
17:49h

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

SÁB - 23/05/20

 26°

 15°

15mm
80%


chuva

90%
52%

WNW
15km/h


vento

06:46h
17:49h

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

DOM - 24/05/20
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0mm
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39%
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17:49h

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer.

SEG - 25/05/20
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o 
céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

NoiteTardeManhã
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Um Despacho publicado nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União, 
cancela portaria anterior que determinava a extinção do curso de Medicina 
da Universidade Brasil, em Fernandópolis. O Despacho também suspende a 
apuração de ingresso de alunos acima da capacidade do curso. Página A3

Segundo a Prefeitura, toda 
a programação para o 
aniversário do município 
foi cancelada por causa da 
pandemia 

Historiador 
afirma que 
fundação do 
município foi
em outra data 

 Página A8

Advogado se 
defende contra 
acusação de 
superfaturamento 
em Câmara
da região

Nesta semana questões jurídicas 
envolvendo a Câmara de Pedranópolis 
respingaram na política fernandopo-
lense. O advogado Henri Dias (PTB), 
pré-candidato a prefeito de Fernandó-
polis, foi citado em uma denúncia sobre 
suposta improbidade administrativa no 
Legislativo pedranopolense. Página A3

Após missa solene na 
Matriz, acontecerá a benção
dos fiéis que estarão em
seus carros 

De acordo Jesiel Macedo,
município de Fernandópolis
foi fundado em 18 de 
outubro de 1943

Celebração 
ao Dia da 
Padroeira 
acontece em 
‘drive thru’

 Página A5

Fernandópolis 
ultrapassa 
Votuporanga 
em casos de 
coronavírus
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à  LIVE NO YOUTUBE

Irmãos Patheys 
arrecadarão 
doações para a 
Santa Casa e Asilo

à  EM MEIO À CRISE

Restaurantes 
doam alimentos aos 
plantonistas da UPA 
de Fernandópolis

à  BOA VONTADE!

Parque São Vicente
de Paulo recebe 
máscaras feitas
por dois voluntários 

à  AFETO E ATENÇÃO

Estudante 
deixa bilhete em 
elevador para ajudar
grupo de risco 

à  BOA AÇÃO 

Após live, Netto 
entrega doações 
às instituições 
do município

à  ÀS FAMÍLIA CARENTES

Professores 
confeccionam mais 
de 200 máscaras e 
trocam por alimentos 

à  A SAÚDE AGRADECE

Grupo Arakaki 
doa monitores de 
última geração à 
Santa Casa

à  SENSIBILIZOU A POPULAÇÃO

Garota de 10 anos 
produz e doa máscaras 
de proteção para 
profissionais da Saúde

à  MOMENTO DIFÍCIL

Campanha da 
Paróquia Santa 
Rita de Cássia ajuda 
trabalhadores 

à  DE BOA FÉ! à  CÍRCULO DO BEM

“Tive que fazer 
diferente”, diz 
barbeiro que foi às
ruas ajudar ao próximo

Donativos e mais 
de R$ 23 mil são 
arrecadados durante 
Live dos Velhos Amigos

à  ESTÁ COM FOME? à  COMBATE À COVID-19

“As pessoas realmente 
precisam”, diz dono de
restaurante que distribui
marmitas de graça 

Morador instala pia 
na calçada de casa 
para que pedestres 
possam se higienizar

Em Fernan-
dópol is , 
uma das 
maiores 

armas para o com-
bate à pandemia de 
coronavírus, além do 
isolamento social, 
álcool em gel, más-
caras, enfim, tem 
sido a solidariedade. 

Durante essa fase crítica muitos fer-
nandopolenses provaram que ajudar o 
próximo vai além da empatia, pois um 
gesto de bondade e generosidade pode 
fazer uma enorme diferença na vida de 
quem mais precisa. Confira no caderno 
FATOS & OPINIÕES - Especial.
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“Fiz as contas e concluí que as férias e finais de semana 
que deixei de aproveitar significam 14 anos de vida”. 

Antônio Hermínio de Moraes - (1928 - 2014) ao receber 
uma homenagem, sobre os dias subtraídos da família.

Não é 
m o t i v o 
para de-
sespero, 
pois em 
Populina 
c h e g o u 
ao Setor 
de Saú-
de e con-
seguiram 
controlar, mas é certo que atingiu, 
em cheio, a Prefeitura fernandopo-
lense, com a confirmação positiva de 
uma secretária municipal de governo 
e seu marido. Aventa-se, agora, tes-
tarem todos os demais servidores do 
paço e daquela secretaria. O proble-
ma é ainda maior, pois o casal ainda 
tem um comércio, no qual uma fun-
cionária também está contaminada.

Por Beto Iquegami
beto@oextra.net
www.oextra.net

facebook.com/oextra.net

Use o QR 
Code para 
acessar a 
coluna digital

Coronavírus 
chega à Prefeitura

Do presidente Jair Bolsonaro, anunciando a libe-
ração do medicamento para os casos leves de Co-

vid-19, no mesmo dia em que 1.179 pessoas.

frases da semana
Quem é de direita toma 
cloroquina; quem é de ‘‘

H oje, 22 de Maio de 2020, era para ser um dia de festas. Ontem o show 
seria de Marília Mendonça; hoje da dupla Henrique & Juliano e 
amanhã Léo Santana e o aguardadíssimo DJ Alok. Isso afora even-
tos que certamente a Prefeitura promoveria. Infelizmente não será. 

Premidos pela crise sanitária de um lado e pela econômica de outro, encontra-
mo-nos encurralados em busca de saídas e respostas inexistentes. Conciliar o 
imperioso isolamento social com normalidade nas atividades econômicas é im-
possível. Com celebrações públicas então... Beira o insulto! Resta-nos somente 
desejar à Capital Solidária, que tantos bons exemplos têm proporcionado nes-
te crítico período de nossa história, e a toda sua população, que possamos no 
encontrar no 82º aniversário com muitos bons relatos para contar e muitas vi-
tórias a celebrar. Sofreremos, sangraremos, choraremos, mas sobreviveremos! 

Após decisão liminar judicial e ato do Ministério da Educação e Cultura 
que cancelou a extinção do curso de Medicina no campus de Fernandó-
polis da Universidade Brasil, o deputado, afirmando que prevaleceu o 
bom senso, disse que a decisão foi crucial para a universidade e para o 

município. Segundo ele é possível viabilizar um Termo de Ajuste de Conduta-TAC 
que possa, simultaneamente, atender aos interesses da instituição, dos alunos, 
dos funcionários, da Justiça, da Polícia e do Ministério Público. “Entenderam que 
temos que separar a pessoa jurídica, a ser preservada, da pessoa física, que deve 
ser punida pelas ilicitudes cometidas. Quem errou tem que pagar, mas vamos ten-
tar consertar a situação e manter os empregos e os milhares de estudantes”, afir-
mou o deputado, agradecendo a atuação do procurador da República de Jales Car-
los Alberto dos Rio Junio e o delegado da Polícia Federal Cristiano Pádua da Silva.

A Capital Solidária sofre, sangra e 
chora, mas irá sobreviver à pandemia

Pinato: cancelar o fechamento da UB é 
quase que um presente de aniversário 

Ainda não é um consenso mas caminha para, senão uma unanimidade, ao 
menos a formação de uma maioria ampla que já nos permite cravarmos dois se-
guros posicionamentos. O primeiro é que não haverá prorrogação dos mandatos 
dos atuais prefeitos e vereadores. Essa hipótese, que tempos atrás chegou a ser 
cogitada com força e tinha simpatizantes de envergadura, perdeu força a ponto 
de descartarmo-lá. O outro é que as datas inicialmente previstas na Constituição 
Federal (outubro e novembro) deverão sofrer mutações, pois há previsões de que 
até lá, dificilmente a crise sanitária estará resolucionada, quiçá equacionada a 
proporcionar um processo eleitoral com o mínimo de segurança para os eleitores. 
E, como defluência natural de ambos os posicionamentos, surge a voz majoritá-
ria atualmente e que parece irrigada de extremo bom senso: adiar o pleito mu-
nicipal, dentro do atual mandato. A fórmula encontrada concentraria nos meses 
de novembro e dezembro (mais provavelmente somente neste último) toda a dis-
puta majoritária e proporcional, encurtando o tempo entre os dois turnos (onde 
houver necessidade). Ministros do Tribunal Superior Eleitoral-TSE e cardeais no 
Senado Federal e Câmara dos Deputados já aderiram a esta tese e, brevemente, 
deve entrar em votação um Projeto de Emenda à Constituição com as alterações. 

Teremos eleições municipais sim!

Comemoração pela garantia do curso médico e também pela suspensão 
da apuração administrativa sobre a quantidade de alunos matricula-
dos e acima do autorizado à parte, eis que o parlamentar fernandopo-
lense partiu de vez para o ataque em defesa da instituição de ensino. 

Ele afirmou que estuda propor a criação de uma Comissão Parlamentar de Inqué-
rito-CPI na Câmara dos Deputados contra o atual ministro da Educação Abraham 
Weintraub, visando apurar eventual favorecimento por parte da área educacional 
do governo a outras instituições de ensino superior e que teriam interesses em 
fechar a universidade situada em Fernandópolis. Ele também afirma que deve 
incluir no pedido de apuração a atuação abusiva do MEC contra a Universida-
de Brasil, negando-lhe, muitas vezes, direito de defesa e cancelando cursos, nu-
ma atitude ilegal que muitas vezes foram revertidas em grau de recurso judicial.

Deputado parte para o ataque e fala 
em instalar uma CPI contra o ministro

entrelinhas 

PLEITO DEVE SER EM DEZEMBRO

C o m -
preensi-
velmente, 
as soleni-
dades ofi-
ciais pelos 
81 anos 
por parte 
do prefei-
to André 
P e s s u -
to (foto) devem limitar-se ao hastea-
mento da bandeira, execução do hi-
no e colocação de uma coroa de flores 
no busto do fundador Joaquim Antô-
nio Pereira. Pelos idos da Câmara de 
Vereadores, até a Sessão Solene de 
entrega das Medalhas 22 de Maio foi 
cancelada. A entrega será feita indi-
vidualmente por cada parlamentar.

Sem eventos e 
sem medalhas

A pesquisa foi di-
vulgada pela XP, 
que foi utilizada até 
mesmo pela direção 
da campanha do 
presidente, ou seja, 
não cabe questio-
namentos. O índi-
ce dos que avaliam o governo Bol-
sonaro como ruim ou péssimo subiu 
de 42% para 50%, enquanto que os 
que o consideram ótimo ou bom caiu 
de 31% para 25%. É a primeira vez 
que a avaliação negativa baixa dos 
30%. Perigo à vista e aproximando.

Rejeição chega a 50%. 
“Popularidade” derrete

22 aeroportos do 
Estado, sendo 13 
unidades na região 
noroeste paulista, 
serão privatizados 
em dezembro des-
te ano, apesar da 
pandemia. A con-
firmação veio na terça, 12, através 
do governador João Doria. Estão in-
clusos na concessão os aeroportos 
de Rio Preto, Araçatuba, Andradi-
na e até o aeródromo de Votuporan-
ga. As unidades de Rio Preto e de Ri-
beirão Preto são as mais atrativas.

Aeroportos da região 
serão privatizados

Ou estamos a pouco mais de quatro 
meses do pleito municipal ou, depen-
dendo de novas datas a serem apro-
vadas, a pouco mais de seis meses. 
Cientes de que as condições atuais são 
inapropriadas para campanhas públicas 
presenciais e aglomerações de pesso-
as, dificultando os trabalhos de quem 
está na oposição, eis que esse grupo, 
ainda disperso e subdividido em vários 
postulantes, começa a ganhar corpo e 
individualizar suas lideranças. Atual-
mente os principais nomes cogitados 
para brigar com Pessuto pelos votos 
dos fernandopolenses são Henri Dias, 

Oposição fernandopolense começa ganhar formato 
e não inclui candidatura a prefeito pelo PSDB

É... Tempos difíceis 
para o megaempresá-
rio fernandopolense. 
Preso preventivamen-
te em Agosto passa-
do e denunciado na 
Operação Lava Jato; 
após, colocado em li-
berdade, mediante pagamento de fian-
ça de R$ 40 milhões. Recentemente vi-
timou-se pela Covid-19, ficando quase 
um mês internado e eis que agora, Fa-
ria viu a Justiça Estadual bloquear R$ 
396 milhões de sua empresa, além da 
eliminação de benefícios tributários.

O “inferno astral” 
de Walter Faria

Adélia Menezes e Renato Colombano. 
Por fora ainda correm Cabo Santos e o 
tucano José Carlos Zambon. Ambos 
com menores possibilidades. Mesmo 
nesse trio primeiramente enumerado 
há amplas possibilidades de que apenas 
um, no máximo dois, resista até o final 
do processo de escolha dos nomes.

“se houver a neces-
sidade de retardo, 
que se faça dentro 
de prazos limita-
dos, de modo a não 
afetar os mandatos 
postos”.
Gilmar Mendes

Do ex-presidente Lula sobre o surgri-
mento do coronavírus, em contra-
ponto à política econômica

...ainda bem que a nature-
za, contra a vontade da hu-‘‘manidade, criou esse monstro”.esquerda toma Tubaína”.
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Decisão do MEC mantém curso de
Medicina da Universidade Brasil

Despacho foi publicado nesta quinta-feira, 21, no Diário Oficial da União

Nesta semana questões ju-
rídicas envolvendo a Câmara 
de Pedranópolis respingaram 
na política fernandopolense. 
O advogado Henri Dias (PTB), 
pré-candidato a prefeito de 
Fernandópolis, foi citado em 
uma denúncia sobre suposta 
improbidade administrativa 
no Legislativo pedranopo-
lense.

A denúncia vai apurar su-
posto superfaturamento do 
contrato de serviços jurídicos 
prestados pelo advogado à 
Câmara de Pedranópolis.

Na noite de quarta-feira, 20, 
Henri Dias postou uma nota 
esclarecendo a contratação e 
relembrando que caso seme-
lhante já havia sido encami-
nhado ao Ministério Público 
e arquivado pela promotoria.

“Pelo que foi noticiado, a 
denúncia é semelhante a 
outra que foi anteriormente 
formulada ao Ministério 
Público, ainda em 2018. Na 
ocasião, o Promotor de Justiça 
decidiu pelo arquivamento 
da denúncia, por entender 
que não havia fundamento 
para a abertura de processo 
criminal ou qualquer outra 
sanção, basicamente porque 
a empresa prestou os servi-
ços a contento e dentro da 
legalidade e regularidade”.

A nota também explica a 
diferença do valor do contra-
to com Pedranópolis e com 
outros municípios, alicerce 
principal da denúncia que 
foi oferecida na Câmara. “É 
preciso esclarecer que os 
contratos não podem ser com-
parados, e embora possam 
ser parecidos, apresentam 

peculiaridades que diferem 
na forma de prestação dos 
serviços. Em Pedranópolis, 
por exemplo, os serviços 
eram prestados semanal-
mente, com atendimentos 
presenciais naquela Câmara, 
enquanto em Meridiano o 
atendimento presencial era 
esporádico e somente quando 
solicitado”.

O texto prossegue expli-
cando a diferença entre os 
contratos. “Outro exemplo é o 
fato de que em Pedranópolis, 
por força de seu regimento 
interno, a Câmara Municipal 
realizava 2 (duas) sessões por 
mês, enquanto em Meridiano 
era realizada apenas 1 (uma) 
sessão por mês.”

O advogado também garan-
te que tudo será esclarecido e, 
insinua que os fatos são fruto 
do período eleitoral. “Temos a 

plena convicção de que tudo 
será esclarecido durante a 
apuração dos fatos, e para 
isso bastaria atentar para os 
processos licitatórios de con-
tratação, que seguiram à risca 
a legislação e buscou o menor 
preço para a contratação dos 
serviços. Ao que tudo indica, 
a denúncia faz parte daquele 
velho jogo político sujo, com 
a finalidade de denegrir a 
imagem dos denunciados, 
que são pré-candidatos nas 
cidades de Pedranópolis e 
Fernandópolis”.

O próprio autor da denún-
cia, o advogado Agostinho 
Pagotto, explicou que o objeto 
da ação não atinge o advoga-
do Henri Dias.” A denúncia 
é em face dos vereadores e 
não abrange a pessoa física 
sequer do advogado. O que 
é ventilado da denúncia é a 

Um Despacho assi-
nado pelo Secretá-
rio de Regulação e 
Supervisão do En-

sino Superior, Ricardo Braga, 
publicado nesta quinta-feira, 
21, no Diário Oficial da União, 
cancela portaria anterior que 
havia determinado a extin-
ção do curso de Medicina 
da Universidade Brasil, em 
Fernandópolis.

Além da anulação da ex-
tinção do curso, o Despacho 
suspende a apuração de in-
gresso de alunos acima da 
capacidade do curso, ponto 
crucial para a manutenção da 
atual quantidade de alunos 
no curso, em Fernandópolis.

A medida foi tomada após 
a implantação de impor-
tantes mudanças pelo novo 
reitor, Felipe Sigollo, como a 
revisão de diversos proces-
sos, a elaboração de um novo 
Código de Ética - formulado 
por um corpo diretivo técnico 
e atendendo as necessida-
des de compliance -, entre 
muitas outras ações.

A Universidade Brasil em 
Fernandópolis conta com 
mais de 5.500 alunos e 500 
funcionários, bem como um 

de assunto relacionados à 
universidade.

‘FICO’ SALVA 
ECONOMIA DA CIDADE
Levantamento prévio rea-

lizado pela coluna Entre Li-
nhas, logo as denúncias da 
Vagatomia surgiram, apon-
tavam para prejuízo de R$ 
15 milhões mensais na eco-
nomia de Fernandópolis com 
a retirada de 1,3 mil alunos 
excedentes. O fechamento 
do curso podia dobrar esse 
número, já que eram dispo-
nibilizadas 2.460 vagas.

O Produto Interno Bruto de 
Fernandópolis, de acordo com 
o último cálculo feito pelo 
IBGE - em 2017 -, foi de R$ 
1,9 bilhão. Projetando o cres-
cimento do município até os 
dias de hoje, o PIB fernando-
polense bate os R$ 2 bilhões.

As divisas perdidas anual-
mente com o fechamento do 
curso - estimadas em R$ 360 
milhões anuais -, podem reti-
rar praticamente um quinto 
das riquezas geradas no mu-
nicípio. Isso significa a eco-
nomia do município voltar ao 
patamar de 2014.

CONFIRA O
DESPACHO NA

ÍNTEGRA:
O SECRETÁRIO DE RE-

GULAÇÃO E SUPERVISÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPE-
RIOR, no uso das atribui-
ções que lhe confere o De-
creto nº 10.195, de 30 de 
dezembro de 2019, e com 
base no art. 53 da Lei nº 
9.784, de 29 de janeiro de 
1999 e na Nota Técnica nº 
30/2020/CGSO-TÉCNICOS/
DISUP/SERES, exarada 
nos autos do processo nº 
23123.000606/2019-72, para 
dar cumprimento a decisão 
judicial proferida no pro-
cesso judicial nº 1020756 
32.2020.4.01.3400, resolve:

a) suspender a apuração 
da infração de ingresso de 
alunos em quantitativo su-
perior ao autorizado pelo 
MEC, nos autos do processo 
nº 23123.000606/2019-72, 
enquanto estiver válida a 
tutela provisória de urgên-
cia concedida à Universida-
de Brasil (cód. 319) no pro-
cesso judicial nº 1020756 
32.2020.4.01.3400.;

b) anular o Despacho nº 31, 
de 30 de março de 2020, pro-
ferido no Processo de Super-
visão nº 23123.000606/2019-
72;

c) notificar o CNE e a Uni-
versidade Brasil (código e-
MEC nº 319) sobre a decisão.

à  POLÊMICA

Advogado se defende contra acusação de 
superfaturamento em Câmara da região

Henri Dias esclareceu contratação do seu escritório para assessoria no Legislativo de Pedranópolis

Advogado 
Henri Dias é 
pré-candidato 
a prefeito em 
Fernandópolis

 Da REDAÇÃO
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Felipe Sigollo, reitor da Universidade Brasil, André Pessuto, prefeito de
Fernandópolis e Marcus Chaer, provedor da Santa Casa de Fernandópolis
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curso de Medicina com mais 
de vinte anos de tradição e 
nota 4 no MEC. 

Nesta quinta-feira uma 

comitiva formada por Siggo-
lo, Pessuto e o provedor da 
Santa Casa, Marcus Chaer, 
acompanhados do deputa-

do federal Fausto Pinato (PP), 
estiveram em audiência com 
Abraham Weintraub, Minis-
tro da Educação, para tratar 

diferença de valores pactua-
dos com a Empresa, situação 
que incumbia aos vereadores 
investigados e não a Em-
presa que apresenta o valor 
de sua mão de obra e o ente 

público representado por eles 
contrata se quiser, caindo os 
mesmos em responsabilidade 
se não foram diligentes não 
pesquisa de mercado e pode-
riam obter um melhor valor”.
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à  ANIVERSÁRIO DE 81 ANOS

O Governo do Estado de São 
Paulo, através da Secretaria 
da Educação, confirmou a 
entrega de dezenas de ôni-
bus escolares para diversas 
cidades do Estado. A região 
noroeste paulista será con-
templada com 36 veículos, 
no valor de R$227 mil 
cada um. Os ônibus 
escolares tem capaci-
dade para transportar 
44 passageiros e 
são equipados com 
elevadores de aces-
sibilidade.

Entre os 
168 muni-
cípios con-
templados 
estão As-
p á s i a , 

Novo recorde da poupança: 
Entenda as razões do sucesso da aplicação
mais tradicional do brasileiro

l  Por ADILSON FELIS DE SÁ
Diretor de Desenvolvimento e Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ

artigo

Investimento tradicional dos 
brasileiros, a caderneta de pou-
pança registrou, em abril, o maior 
volume em depósitos líquidos 

em um único mês. O valor total de 
R$30,5 bilhões é recorde de toda a 
série histórica do Banco Central, 
iniciada em 1995 e demonstra que os 
brasileiros estão mais cautelosos em 
meio à pandemia do novo coronavírus, 
redescobrindo a importância de fazer 
uma reserva financeira.

No Sicredi, que tem mais de 4,5 
milhões de associados em todo o 
Brasil, a poupança registrou um in-
cremento de mais de R$ 1,6 bilhão de 
janeiro a abril, o maior desempenho 
dos últimos três anos na instituição 
financeira cooperativa, que está 
presente em mais de 22 estados e no 
Distrito Federal. Só na Central Sicredi 
PR/SP/RJ, houve um incremento de 
R$ 702 milhões nos primeiros quatro 
meses do ano “O cenário econômico 

atual tem exigido investimentos mais 
seguros por parte dos brasileiros, 
o que impactou positivamente nos 
resultados da poupança. Neste 
momento, é importante fazer uma 
reserva para lidar com possíveis 
imprevistos ou planejar com mais 
segurança os investimentos futuros”.

Outro fator que contribuiu para o 
crescimento nos depósitos da pou-
pança do Sicredi, de acordo com o 
diretor, é a confiança dos associados 

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

articulistas

na instituição financeira. “Os brasilei-
ros precisam guardar e investir o seu 
dinheiro em uma instituição sólida e 
que coloque o investidor no controle 
do seu patrimônio. Além disso, com 
o modelo de negócio que adotamos, 
transparente e participativo, as pes-
soas se sentem ainda mais seguras”.

No caso do Sicredi, o investimento 
na poupança também acaba benefi-
ciando as comunidades e o próprio 
associado. Os recursos captados 
fomentam a disponibilização de 
crédito por parte da cooperativa, 
que ganha mais capacidade para 
apoiar o desenvolvimento da região 
onde está instalada e, como conse-
quência, da comunidade, formando 
um ciclo virtuoso. 

INCENTIVO PARA POUPAR 
Para incentivar o hábito de poupar, 

o Sicredi está premiando associados 
nos estados do Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro, por meio da Promoção 
Poupar e Ganhar sem Parar. Ao todo, 
a promoção vai distribuir, até o fim 
do ano, R$ 2,5 milhões em prêmios, 
o maior valor em cinco edições da 

campanha. A cada 
R$ 100 de incremento 
líquido na poupança 
do associado, um 
número da sorte será 
distribuído para con-
correr à promoção. 
Se as aplicações fo-
rem na modalidade 
programada, quando há o débito 
programado mensal para conta 
poupança do associado, as chances 
de ganhar são em dobro.

SOBRE O SICREDI
O Sicredi é uma instituição finan-

ceira cooperativa comprometida com 
o crescimento dos seus associados e 
com o desenvolvimento das regiões 
onde atua. O modelo de gestão do 
Sicredi valoriza a participação dos 
mais de 4,5 milhões de associados, 
os quais exercem papel de donos 
do negócio. Com presença nacional, 
o Sicredi está em 22 estados* e no 
Distrito Federal, com mais de 1.800 
agências, e oferece mais de 300 pro-
dutos e serviços financeiros (www.
sicredi.com.br).

Em abril, o Banco Central registrou captação 
líquida de R$30,5 bilhões. No Sicredi, o recente 

desempenho positivo é o maior dos últimos três anos

No r m a l m e n t e , 
em maio, são vá-
rios eventos que 
transformam e 

movimentam Fernandópolis. 
A pandemia do novo coronaví-
rus jogou um “banho de água 
fria” na população ao afetar a 
programação de aniversário 
do município, comemorado 
nesta sexta-feira, dia 22. 

Por conta do decreto esta-
dual que impede a realização 
de eventos e aglomeração de 

pessoas, as programações 
tiveram de ser canceladas pela 
Prefeitura.  “Não tem o que fazer. 
Mas tem sido muito ruim esses 
dias, porque a gente quer sair 
e não tem nenhum lugar pra ir. 
Agora é esperar, ficar em casa 
e torcer para acabar logo. Eu 
sou super favorável a realização 
dos eventos quando passar a 
quarentena”, diz a professora 
Maria Clara Siqueira.

No entanto, os impactos 
econômicos no comércio lo-
cal são ainda mais danosos. 
Muitos aproveitavam a região 

central cheia de pessoas, em 
dias que antecedem ao ani-
versário do município, para 
aumentar a renda. 

“Esperamos que essa fase 
passe logo e possamos ter 
a vida normal de volta. Eu 
adoro quando Fernandópolis 
faz aniversário. A cidade fica 
alegre e festiva, mas, agora, 
em quarentena por causa de 
um vírus, precisamos nos res-
guardar”, destaca a arquiteta 
Amanda Cruz.

ATÍPICO   
Apesar das dificuldades, a 

população de 
Fernandópolis 
tem a espe-
rança no olhar. 
Todos admitem 
dificuldades, 
problemas, mas 
estão também 
esperançosos de que, muito 
em breve, dias melhores virão. 
“Nada é pra sempre. Muita gente 
vai ficar para trás, vai quebrar, 
mas o fernandopolense é duro 
na queda, vamos nos recuperar”, 
finaliza o comerciante Paulo 
André Silveira.   

Auriflama, Avanhan-
dava, Braúna, Buritama, 
Castilho, Coroados, Dir-

ce Reis, Estrela D´Oeste, 
Ilha Solteira, Jales, 

Macedônia, 
Marinó-
polis, 
Meri-
diano, 
Mon-

te Aprazível, Nova Aliança, 
Nova Canaã Paulista, Novo 
horizonte, Ouroeste, Palmei-
ra D´Oeste, Parisi, Populina, 
Potirendaba, Rubinéia, Sales, 
Santa Albertina, Santa Clara 
D´Oeste, Santa Fé do Sul, Santa 
Rita D´Oeste, Santa Salete, São 
Francisco, Taiúva, Turmalina, 
União Paulista, Urânia, Zacarias.

Importante ressaltar que a 

entrega será feita individual-
mente para cada município, 
com horário marcado. A 
dispensa de cerimônias ofi-
ciais e aglomerações se faz 
necessária nesse momento 
de pandemia. Além disso, 
serão resguardadas as re-
gras de distanciamento e 
uso obrigatório de máscaras. 
As entregas estão marcadas 

entre os dias 21 e 27 de maio. 
Importante ressaltar que se 
trata de uma compra feita 
antes do início da pandemia.

Lideranças da região, os 
deputados Carlão Pignatari 
e Itamar Borges trabalharam 
em conjunto para viabilizar a 
destinação, principalmente 
para os municípios que ainda 
não haviam sido contemplados 

Maio atípico: eventos e 
inaugurações cancelados

Pandemia: inaugurações e eventos cancelados em Fernandópolis

Cidades da região recebem ônibus escolares nesta semana
à  EDUCAÇÃO

Os deputados Carlão Pignatari e Itamar Borges, lideranças na região noroeste paulista, trabalharam em conjunto para viabilizar a destinação

e que estavam operando com 
frota própria, muitas vezes 
insuficientes.

Desta forma, o Governo do 
Estado mantém seu compro-
misso com os municípios, 
oferecendo reforço para o 
transporte escolar. “Nós sa-
bemos que nesse momento 
tão difícil em que estamos 
vivendo não é fácil pensar 
em outros assuntos além 
da saúde pública. Porém, é 
muito importante que nos-
sos gestores mantenham o 
Estado funcionando, levando 
investimentos, mostrando que 
essa crise vai passar e vamos 
retomar nossas atividades em 
breve”, destacou o deputado 
estadual Carlão Pignatari, que 
também é líder do governo na 
Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo.

Os ônibus escolares tem capacidade para transportar 44 passageiros e são equipados com elevadores de acessibilidade

 Da REDAÇÃO
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A Prefeitura confirmou à reportagem que toda a programação 
para o aniversário do município foi cancelada por causa da pandemia 
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Coronavírus avança na
região; Fernandópolis supera 
Votuporanga no número de casos
Entre as principais cidades, proporcionalmente Santa Fé do Sul foi a mais afetada 

O crescimento 
de casos de 
coronavírus 
na região de 

São José do Rio Preto, 
que compreende Fer-
nandópolis, é o segundo 
maior de todo o estado 
de São Paulo, em maio. 
De 30 de abril até 18 
de maio, período do 
levantamento, os teste 
positivos aumentaram 
309% na região.

Ao mesmo tempo, que 
houve crescimento ex-
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ponencial no número de casos, 
os óbitos em decorrência de 
covid-19 também se elevaram. 
A região de Rio Preto é a ter-
ceira com maior crescimento 
de mortes no período, com 
acréscimo de 167%. A região 
recordista é a de Barretos, com 
aumento de 267%.

Apesar do número abso-
luto de infectados ainda se 
concentrar na Grande SP, o 
contágio cresce a um ritmo 
quatro vezes mais rápido no 
interior e no litoral do que na 
Região Metropolitana.

Entre os dias 1º e 30 de abril, 
o número de casos registrados 

cresceu 3.302% no Interior 
(de 129 casos para 4.389), 
enquanto que na RMSP o 
crescimento foi de 770% (de 
2.793 para 24.309).

FERNANDÓPOLIS 
TEM INCIDÊNCIA 

54% MAIOR DO QUE 
VOTUPORANGA

Dados do IBGE – Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística -, de 2019, apontam 
Fernandópolis com uma po-
pulação de 69.116 habitantes 
e Votuporanga com 94.547.

Utilizando o último número 
oficial disponível, Fernandó-
polis tem uma incidência de 

50,6 casos de coronavírus 
para cada 100 mil habitantes. 
Em Votuporanga, são quase 
18 casos a menos proporcio-
nalmente falando, com 32,7 
testes positivos por 100 mil 
habitantes. Isso significa uma 
taxa de infecção 54% maior, 
em Fernandópolis.

Rio Preto, cidade que é sede 
de região, tem 505 casos con-
firmados da doença. Com uma 
população estimada em 460.671, 
o índice de infectados por 100 
mil habitantes é de 110 casos.

Entre os principais municípios 
da região, a pior taxa de conta-
minação está em Santa fé do Sul. 

Para cada 100 mil habitantes a 
cidade registrou 64,97 casos, 
número consideravelmente 
maior do que Fernandópolis, 
Votuporanga e Jales.

Em situação oposta, está 
Jales. Até o momento a ci-
dade tem uma taxa de casos 
confirmados de apenas 16,2 
para cada 100 mil habitantes.

NÚMEROS
ABSOLUTOS

Centro de região, São José 
do Rio Preto concentra a maior 
quantidade de casos. São 505 
testes positivos. Ainda há 
2802 suspeitos aguardando 
exames, enquanto outros 

3.204 testes deram 
negativo. O município 
teve 18 óbitos.

Os casos de corona-
vírus confirmados até 
esta quinta-feira, em 
Fernandópolis, eleva-
ram o total na cidade 
para 36. Mesmo com 
uma população inferior, 
o número é superior ao 
de Votuporanga, que 
tem 31 casos confirma-
dos de Covid-19.

Santa Fé do Sul ter-
mina a semana com 21 
casos positivos e Jales 
com oito.

à  PANDEMIA 

pensamento crítico

l  Por CARLOS EDUARDO MAIA DE OLIVEIRA
Professor EBTT no Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Votuporanga.

Biólogo, Cirurgião-Dentista, Mestre em Microbiologia e Doutor em Geologia Regional.
E-mail: edumaiaoli@yahoo.com.br

prestação de contas 
da proposta. Ideias tí-
midas se comparadas 
a de outros países” 
(fonte: portal nexo, 
21 de março de 2020).

Cabe destacar um 
detalhe importante 
que entristece quem 
gosta de arte: a falta de uma home-
nagem ou ao menos de uma nota da 
Secretaria da Cultura do governo 
federal em referência a grandes ar-
tistas que morreram, recentemente, 
por motivos diversos, como o cantor 
Moraes Moreira, o ator Flávio Mi-
gliaccio, o escritor Rubem Fonseca e 
o compositor Aldir Blanc (compôs a 
famosa canção “O Bêbado e a Equi-
librista”, imortalizada na voz de Elis 
Regina, dentre outras).

Homenagear um artista importante 
é uma forma de reconhecer a sua obra 
que o aproximou do grande público. 
Homenagear um artista ou escritor de 
relevância é destacar a sua imortalida-
de na memória popular. Homenagear 
um artista, um escritor, um cantor ou 
um compositor é agradecê-lo por ter 
nos emocionado e nos divertido com 
as suas criações e interpretações. 
nada mais justo!

A propósito! Como forma de home-
nagem ao grande cantor e compositor 
Moraes Moreira que nos deixou no úl-
timo dia 13 de abril, vítima de infarto, 
reproduzo nesse artigo o seu último 
post na rede social Instagram: parte 
da letra do cordel chamado “Quaren-
tena”, composto por ele no dia 17 de 
março de 2020 (já durante o período 
da pandemia).

Eu temo o coronavírus
E zelo por minha vida
Mas tenho medo de tiros
Também de bala perdida
A nossa fé é vacina
O professor que me ensina
Será a minha própria lida

Assombra-me a pandemia
Que agora domina o mundo
Mas tenho uma garantia
não sou nenhum vagabundo
Porque todo cidadão
Merece mais atenção
O sentimento é profundo

Eu não queria essa praga
Que não é mais do Egito
não quero que ela traga
O mal que sempre eu evito
Pois os recursos modernos
Estão aí, acredito...

O que vale é o ser humano
E sua dignidade
Vivemos num mundo insano
Queremos mais liberdade
Pra que tudo isso mude
Certeza, ninguém se ilude
não tem tempo, nem idade

Viva a Cultura! Ela nunca foi tão 
necessária! Parabéns aos artistas, 
músicos e escritores que nos ajudam a 
diminuir a ansiedade e o tédio gerados 
por essa reclusão domiciliar importan-
te na prevenção da COVID-19.

l OBS: para ouvir o cordel “Quaren-
tena” na íntegra, basta acessar 
o seguinte endereço na internet: 
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=aXSU-zkPoFU

Ficar em casa por semanas e 
distante do convívio social 
pode ser enlouquecedor, no 
mínimo, bastante entediante.

O que as pessoas estão fazendo 
para passar o tempo ao ficarem 
muito tempo em casa durante essa 
pandemia?

Consumindo os produtos da cultura 
e da arte, como filmes, “lives”, can-
ções, séries, novelas, documentários, 
livros etc

Os artistas e os escritores não 
estão na linha de frente de combate 
ao COVID-19, como os médicos e os 
enfermeiros, mas estão ajudando as 
pessoas a ficarem em casa (principal 
recomendação das autoridades mé-
dicas à população a fim de prevenir 
a transmissão do novo coronavírus).

O carismático humorista e escritor 
Gregório Duvivier, em seu programa 
semanal “Greg news”, exibido no 
canal HBO, destacou alguns dados 
interessantes a respeito do tema: o 
canal de “Streaming” netflix ganhou, 
no primeiro trimestre de 2020, quase 
16 milhões de novos assinantes (fon-
te: portal Meio & Mensagem, 22 de 
abril de 2020); a busca por conteúdo 
ao vivo na internet, no Brasil, como 
músicas e as populares “lives”, au-

mentou cerca de 4.900% durante a 
quarentena (fonte: revista Exame de 
23 de abril de 2020); no Reino Unido, 
a procura por livros cresceu cerca de 
33% em relação ao mesmo período de 
2019 e as vendas online aumentaram 
400% na comparação com o ano pas-
sado (fonte: portal nexo, 14 de abril 
de 2020).

Muitos países reconhecem a im-
portância da cultura, especialmente 
nesses tempos atuais. O ministério 
da Cultura da Alemanha informou 
que “vai ajudar financeiramente ins-
tituições culturais independentes e 
profissionais criativos freelance”. A 
ministra da cultura do governo ale-
mão, Monika Grütters, declarou que 
a “indústria cultural alemã” é uma 
importante fonte de renda e empre-
gos, gerando receitas anuais de mais 
de 111 bilhões de dólares, sendo mais 
valiosa do que a indústria química e o 
setor financeiro naquele país (fonte: 
portal nexo, 21 de março de 2020). De-
talhe: a Alemanha é a maior potência 
econômica da Europa e suas empresas 
do setor químico estão entre as mais 
importantes e poderosas do mundo.

Além da Alemanha, França e Reino 
Unido apoiaram a cultura por meio de 
subvenções e benefícios a pequenas 

empresas e empreendedores individu-
ais. no Equador, o governo remunera 
artistas de menor renda para apresen-
tarem seus espetáculos em suas casas 
e a transmissão para o público se faz 
por meio da internet (fonte: portal 
nexo, 21 de março de 2020).

na cidade de São Paulo, a pre-
feitura destinou cerca 10 milhões 
de reais ao projeto “Janelas de São 
Paulo”, nos quais artistas fazem 
apresentações musicais em janelas 
e sacadas com transmissão pela 
internet, uma ideia inspirada nas 
cantorias realizadas por cidadãos 
italianos durante a pandemia em 
suas sacadas e que “viralizaram” 
nas redes sociais (fonte: portal nexo, 
21 de março de 2020).

O governo brasileiro, por meio da 
sua Secretaria de Cultura (aqui, o 
Ministério da Cultura foi rebaixado 
a categoria de Secretaria) anunciou 
medidas para ajudar trabalhadores 
do setor durante os meses de desa-
celeração econômica por causa da 
pandemia. no dia 20 de março, Regina 
Duarte (atual Secretária da Cultura) 
anunciou três providências de pro-
jetos culturais que utilizam recursos 
de fundos setoriais, entre elas “um 
formato de avaliação mais flexível na 

A cultura nunca
foi tão necessária

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

articulistas
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Durante a semana, 
a Vikstar abriu 
200 novas vagas 
de operador de 

contact center em moda-
lidade home-office para 
Votuporanga, Rio Preto, 
Fernandópolis, Américo de 
Campos, Jales, Valentim 
Gentil e Tanabi. 

De acordo com a empresa, 
as novas posições são para 
processos de teleatendi-
mento ativo de vendas e re-
ceptivo de suporte técnico. 
Podem participar da seleção 
candidatos com Ensino Mé-
dio completo, com mais de 
18 anos, com ou sem expe-
riência. Além disso, é neces-
sário ter computador próprio 
(configuração mínima: Intel 
Core i5, 4GB de RAM e Win-
dows 7 Pro) e conexão com 

Internet de pelo menos 15 
Mbps. 

O salário corresponde ao 
piso da categoria. Bene-
fícios variam conforme a 
vaga. O recrutamento será 
todo online, nos links abai-
xo. Os contratados recebe-
rão treinamento remoto da 
Vikstar. 

A abertura das vagas é 
parte do projeto de postos 
de trabalho home-office que 
a Vikstar já vinha implantan-
do antes do surto de coro-
navírus e que está sendo 
ampliado. 

“O atendimento remo-
to se faz especialmente 
importante para evitar o 
contágio dos nossos cola-
boradores, permitir a con-
tinuidade do atendimento 
prestado em favor de nos-
sos clientes e resguardar 
postos de trabalho, num 

momento em que toda a 
economia se reorganiza na 
pandemia”, explica o pre-
sidente da empresa, Mário 
Câmara. 

O executivo afirma que, 
além de ampliar a disponi-
bilidade de vagas home-offi-
ce, a Vikstar está implemen-
tando outras medidas para 
resguardar os funcionários 
do possível contágio com o 
vírus. 

Fundada em 2006, a Vi-
kstar, é empresa brasileira 
referência nos setores de 
Contact Center e soluções 
digitais, com foco em gestão 
de clientes e processos de 
negócios por canais de voz 
e não-voz. 

A Vikstar opera em sete si-
tes, nas cidades de São Pau-
lo, Votuporanga (SP), Lon-
drina (PR) e Teresina (PI), e 
emprega cerca de 7 mil pes-

soas em todo 
o país. 

O cadas-
tro para os 
p ro c e s s o s 
seletivos são 
feitos pelos 
links abaixo. 

l ATIVO (VENDAS): http://
vikstarfilialvotuporan-
ga.pandape.com.br/De-
tail/26166

l ATIVO (VENDAS): http://
vikstarfilialvotuporan-
ga.pandape.com.br/De-
tail/26165

l RECEPTIVO (SUPORTE 
TÉCNICO): http://vikstar-
filialvotuporanga.pandape.
com.br/Detail/26460 

l RECEPTIVO (SUPORTE 
TÉCNICO): http://vikstar-
filialvotuporanga.pandape.
com.br/Detail/26457

(17) 99674-2907 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 400 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 42 MIL +  TRANSF.  DIV.

COMUNICADO DE
ABANDONO DE EMPREGO

Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em 
local não sabido ou incerto, convidamos a Sra. ELAINE DOS SANTOS 
MARTINS , portadora da CTPS 6436832 – Série 00030-AL, a compare-
cer na empresa AILTON DE PAULA E SILVA- OUROESTE-ME, CNPJ 
– 01.273.108/0001-10, localizada na Rua Augusto Bastos, nº 650 – Parque 
Industrial – Ouroeste-SP, a fim de retomar ao emprego ou justificar as faltas 
desde 18/04/2020 à partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido auto-
maticamente , o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art..482 da CLT.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2020 

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 -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 03/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 27 de maio de 2020, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

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

 
CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA INSCRIÇÃO 

13° ANA CAROLINA DA SILVA 56,67 20331 
 

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

Valentim Gentil, 22 de maio de 2020 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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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 -  Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 03/2019, para 

comparecer no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 27 de maio de 2020, no 
horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante 
termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada: 

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

 
CLASSIFICAÇÃO NOME NOTA INSCRIÇÃO 

13° ANA CAROLINA DA SILVA 56,67 20331 
 

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

Valentim Gentil, 22 de maio de 2020 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 09/2020
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, 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 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 - Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 03/2019, para comparecer no Setor de 

Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 
27 de maio de 2020, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercer mediante termo 
de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o qual foi habilitada:

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

Valentim Gentil, 22 de maio de 2020
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 22 de Maio de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.783.

publicações

A Prefeitura de Fernandó-
polis publicou em sua edição 
desta quarta-feira, 20, do Di-
ário Oficial, o protocolo para 
a entrega dos cartões mag-
néticos para o recebimento 
do Bolsa Merenda.

De acordo com o texto, 
para o recebimento do car-
tão, será realizada uma se-
gunda chamada para cadas-
tro, entre os dias 28 e 29 de 
maio, onde a família deverá 
preencher uma ficha que 
estará disponível na escola 
onde a criança estuda.

O horário para cadastra-
mento será definido por cada 
unidade escolar.

no momento do cadastro 
será obrigatório apresentar 
CPF do responsável e CPF da 
criança, portanto se a crian-

ça não tiver o documento a 
família deverá providenciar.

A família que possuir mais 
de um filho matriculado na 
Rede Municipal de Ensino 
deverá fazer o cadastramen-
to de cada criança individu-
almente.

A distribuição dos cartões 
acontecerá na Unidade Es-
colar que o aluno está ma-
triculado, ficando a cargo 
da escola a organização do 
protocolo de distribuição 
observados os devidos cui-
dados conforme orientações 
das autoridades de saúde

Devido ao atraso para o pa-
gamento da primeira parcela 
a Prefeitura pagará duas par-
celas do benefício de uma só 
vez. Todos os alunos benefi-
ciados receberão os repasses 
referentes aos meses de abril 
e maio, totalizando R$ 140.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 22 de Maio de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.783.

publicações

à  OPERADOR DE CONTACT CENTER

Empresa abre vagas de 
home-office no município
O salário corresponde ao piso da categoria

Vagas são para teleatendimento de vendas e receptivo de suporte técnico

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  AUXÍLIO

Prefeitura marca 
cadastro dos 
cartões do Bolsa 
Merenda para 
os dias 28 e 29
Pais ou responsáveis deverão fazer novo 
cadastro das crianças beneficiárias

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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à  PORTAS FECHADAS...

Aparecido Junior, 
proprietário da 
academia Movi-
mento, de Fer-

nandópolis, postou, duran-
te a semana, um vídeo de 
desabafo nas redes sociais, 
criticando as medidas do go-
vernador João Doria (PSDB), 
que ampliou o período de 
quarentena até o dia 31. Ele 
fez uma série de críticas ao 
tucano por manter o comér-
cio fechado devido à pande-
mia da Covid-19.

Junior contou que se viu 
obrigado a fechar as por-
tas e como não teve chance 
de se programar para essa 
eventualidade prevê o pior. 
“Muito difícil. Os bancos, 
supermercados, entre ou-
tros comércios estão abertos, 
aglomerando pessoas. A mi-

nha academia está fechada. 
Conta de água, de energia e 
a mensalidade da escola do 
meu filho estão atrasadas. E 
aí, governador, como que eu 
faço?”, questiona.

Durante o vídeo o empresá-
rio ainda salienta que muitos 
colegas estão na mesma po-
sição e prevê um futuro difícil 
para o município. “As outras 
academias que possuem alu-
guel para pagar, como eles 
(empresários) vão fazer? To-
dos precisam trabalhar. Como 
eles vão fazer governador? 
nós merecemos uma con-
tribuição. Muitas empresas 
vão ‘quebrar’ no município. 
Está na hora de ver isso. E aí, 
governador, vai pagar a mi-
nha água, a minha energia e 
a escola do meu filho? 

PROTOCOLOS
DE SEGURANÇA 

Com a flexibilização de 

alguns se-
tores pro-
dutivos, em 
Fernandópo-
lis, donos de 
academias, 
em recente 
reunião com 
o prefeito André Pessuto, 
solicitaram a reabertura 
gradual das academias. na 
oportunidade, um plano 
de ação com protocolos de 
segurança, respeitando as 
orientações de prevenção 
à covid-19, foi apresentado 
pelos empresários. 

O objetivo da reunião foi 
sensibilizar o Executivo so-
bre a possibilidade de retor-
no das atividades, sem que 
afete a saúde da população, 
porém, os empresários foram 
informados de que o prefeito 
André Pessuto seguirá o de-
creto estadual.

Um novo decreto publi-
cado, na quarta-feira, dia 
20, pela Prefeitura de Votu-
poranga, em consonância 
com o decreto federal, o 
qual considera academias, 
salões de beleza e cultos 
religiosos como atividades 
essenciais, definiu a libe-

ração do funcionamento 
presencial mediante ob-
servações de enfrenta-
mento à pandemia de Co-
vid-19. 

Segundo apurou a reporta-
gem, as atividades haviam 
sido interrompidas na segun-
da-feira, 18, após decisão li-
minar do Tribunal de Justiça 
de São Paulo. 

DECRETO
 N° 12 363, DE 20 

DE MAIO DE 2020
(Referenda no Município 

de Votuporanga/SP, as ativi-
dades essenciais definidas 
no Decreto Federal n°. 10.282, 
de 20 de março de 2020 e al-
terações posteriores) 

JOÃO EDUARDO DADO 
LEITE DE CARVALHO, Pre-

feito do Município de Votupo-
ranga, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições 
legais, Considerando os pa-
rágrafos 8° e 9°, do artigo 3° 
da Lei Federal n° 13.979, de 
06 de fevereiro de 2020, 

DECRETA: 
Art. 1° Ficam referendadas 

pelo Município de Votupo-
ranga/ SP, as atividades de-

finidas como essenciais no 
Decreto Federal n°. 10.282, 
de 20 de março de 2020 e 
alterações posteriores, con-
forme dispõe os §S8° e 9° do 
artigo 3° da Lei Federal n° 
13.979, de 06 de fevereiro 
de 2020,

Art. 2° Este Decreto entra 
em vigor na data de sua pu-
blicação.

Paço Municipal “Dr. Tan-
credo de Almeida neves”, 
20 de maio de 2020.

JOÃO EDUARDO 
DADO LEITE DE 

CARVALHO
Prefeito Municipal

CÉSAR FERNANDO 
CAMARGO

Secretário Municipal 
de Governo

A Polícia Militar de Ou-
roeste desmantelou mais 
uma “boca de fumo”, o que 
chamou a atenção de toda 
a população da cidade. Os 
policiais 1º Sgt PM Cunha, 
Cb PM Vicente e Sd Rodri-
gues efetuaram a prisão da 
idosa F.O., de 63 anos, acu-
sada pelo crime de tráfico de 
drogas.

Em sua residência foram 
localizadas 36 porções de 
crack e 2 de maconha que 

estavam prontas para ven-
da. Vários objetos utilizados 
para o tráfico, tais como ba-
lança de precisão, celulares e 
anotações alusivas à prática, 
além de R$ 235 em dinheiro, 
também foram localizados.

na ocasião, foi apreendido 
1 notebook e  1 botijão de gás 
que serviram como paga-
mento da venda de drogas. 
De acordo com os policiais, 
a residência era alvo de de-
núncias e havia frequente-
mente grande movimentação 
de usuários de drogas. 

Dono de academia usa as redes sociais 
para desabafar contra o governador de SP

Empresário postou vídeo nas redes sociais para questionar João Doria que decidiu manter o comércio fechado até o dia 31

Aparecido Junior, dono da academia Movimento, durante desabafo nas redes sociais  

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

à  REGIÃO 

Por meio de decreto, prefeito de Votuporanga libera 
funcionamento de academias e salões de beleza

Decreto, publicado na quarta-feira, também libera cultos religiosos 

 BREnO GUARNIERI

contato@oextra.net

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

PM prende idosa de 63 anos acusada de tráfico de drogas

Drogas, objetos e artefatos utilizados
pelo tráfico apreendidos pela Polícia

na residência da mulher foram localizadas 36 
porções de crack e 2 de maconha

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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P
or mais de sete 
décadas con-
siderou-se, er-
roneamente, 
segundo o his-
toriador Jesiel 

Bruzadelli, como data oficial 
da fundação de Fernandópo-
lis o dia 22 de maio de 1939. 
A verdade, desconhecida até 
então, é que a cidade nasceu 
em 18 de outubro de 1943. 
Criterioso, Jesiel dedica-se 
parte do seu tempo em estu-
dos que comprovam tal afir-
mação. “É um árduo traba-
lho de pesquisa que realizo. 
Fui a São Paulo, explorei os 
acervos dos jornais Folha de 
S. Paulo e Estadão, fiz con-
tato com museus, conversei 
com pessoas do Rio de Ja-
neiro e Brasília. É um traba-
lho complexo e hoje tenho 
um material rico e único em 
minhas mãos”, revela. 

Ainda de acordo com o 
historiador, em 18 de outu-
bro de 1943, no chamado 
“Sertão de Rio Preto”, pro-
clamou-se, oficialmente, o 
“nascimento” da Cidade de 
Fernandópolis, resultante da 
União das Vilas Brasilândia 
e Pereira, as quais, até en-
tão, viviam em constantes 
atritos.

“As duas Vilas (Pereira e 
Brasilândia) tinham carac-
terísticas muito diferentes. 
Uma foi fundada por um 
baiano e a outra por um ita-
liano. É muito interessante e 
bonita a nossa formação. Te-
mos um português com as-
cendência negra, vindo da 
Bahia (Joaquim Antônio Pe-
reira) e um europeu italia-
no (Carlos Barozzi). Devido 
ao crescimento e à proximi-
dade das sedes das Vilas, 
cerca de 2 quilômetros, in-
tensificavam-se pequenos 

‘atritos’, gerados pela dis-
puta verbal - e até ‘corporal’ 
- entre seus moradores so-
bre qual era/seria a maior e 
a melhor. O contínuo cresci-
mento das Vilas, ampliando 
a proximidade e movimen-
tação entre elas, acentuava 
os ‘choques’ e a disputa pe-
la liderança microrregional”, 
acrescenta Jesiel.

Ainda segundo Jesiel, há 
estudos e teses afirmando 
que foi Paulo Ferraz, latifun-
diário na região, mas mora-
dor na capital, quem conta-
tou e pediu ao Interventor 
Fernando Costa que inter-
viesse, visando uma solução 
oficial. “Aproveitando uma 
visita oficial que faria, em 
outubro de 1943, a algumas 
cidades e vilas da Alta Ara-
raquarense, com destaque 
às da região de Rio Preto, o 
Dr. Fernando Costa chega às 
duas Vilas no dia 18 de outu-
bro de 1943. Portanto, o au-
tor da união e proclamação 

foi o Interven-
tor do Estado 
de São Paulo, 
Dr. Fernan-
do Costa, ao 
qual, em ho-
menagem e 
gratidão, foi 
dado o seu nome à cidade 
recém-nascida. neste perí-
odo, Fernandópolis sagrou-
se como a maior extensão de 
terras do Estado”, completa.

DECISÃO 
“não haveria uma Vila 

vencedora, mas, sim, uma vi-
tória para ambas, pois, por 
meio da união, nasceria uma 
cidade pacificada, fortifica-
da pela fusão de raças e ori-
gens, e fortalecida pela fé”, 
destaca.

ANÚNCIO DA UNIÃO
DAS DUAS VILAS

“Isto ocorreu exatamente 
no ponto equidistante do ca-
minho entre suas sedes, e foi 
testemunhada por uma mul-
tidão deslumbrada pelo ato, 

pessoas e ações inusitadas. 
A seguir, na já futura Praça 
Central, foi servido a todos 
um almoço/churrasco, o que 
levou a um maior entrelaça-
mento cívico entre os mora-
dores das duas Vilas, e com 

as ilustres autoridades. Este 
local situa-se, aproximada-
mente entre o 16º Batalhão 
e o Centro Social. Lá foi, tam-
bém, implantado um Cruzei-
ro, ‘santificando’ o ato gover-
namental e o compromisso 

de Paz e União entre as Vi-
las, perante à população das 
Vilas e às autoridades pre-
sentes”, salienta Jesiel.

DIA 22 DE MAIO 
Jesiel ainda complementa 

que existe uma série de cir-
cunstâncias que explicam o 
motivo de Fernandópolis ter 
como data de aniversário o 
dia 22 de maio, e o porquê a 
Vila Pereira hoje é conheci-
da como a única fundadora 
do município. 

“Dentre tantas causas, a 
mais preponderante é que 
Barozzi, imigrante italiano, 
não tinha a cidadania brasi-
leira e até agosto de 1944 ele 
não pôde realizar nenhum ti-
po de transação comercial. 
Mas esta é apenas uma das 
inúmeras causas. O dia 30 
de novembro de 1944, quan-
do houve o ‘registro’ da ci-
dade, que se deu através do 
Decreto 14.334. Já o ‘batiza-
do’, festivo e concorrido, se 
dá no dia 1º de Janeiro de 
1945, ocasião em que toma 
posse o prefeito nomeado, 
Gumercindo Ferraz Frota”, 
finaliza.

FERNANDÓPOLIS
81 ANOS De acordo com Jesiel Bruzadelli, em 18 de 

outubro de 1943, Fernando Costa proclamou 
oficialmente a união das Vilas Pereira e 
Brasilândia, dando origem ao município

Historiador resgata documentos e 
afirma que fundação é em outra data 

Jornais da época atestam sobre a importância de Fernando Costa e sobre a União das Vilas Brasilândia e Pereira
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A cidade da gente
l  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

artigo

Um amigo meu olhava 
contemplativo e absorto 
para a imagem de um 
quadro na parede como 

se fosse possível ser transportado 
para dentro daquela paisagem. 

Ela mostrava o recorte de uma 
praia ladeada por um mar de águas 
verdes transparentes de um lado e, 
de outro, uma casinha simples, com 
telhado de palha, rodeada por densa 
vegetação. 

Em um dado momento, ele inspirou 
fundo e, em seguida, soltou o ar dos 
pulmões pela boca fazendo barulho. 
Um quase-sopro, como fosse possível 
cuspir seu desalento por estar do 
lado de fora daquela imagem.  

Imaginei tal sensação depois de 
suas palavras, quando conseguiu 

desgrudar o olhar do quadro e 
pular para fora daquela paisagem 
paradisíaca, divagando também em 
achismo sobre qual seria o melhor 
lugar do mundo para viver. 

Sem querer ser desmancha prazer 
e sendo-o ao mesmo tempo, respondi 
que quem fosse que morasse naquela 
casinha talvez já estive de cansado 
daquele mar verde transluzente, as-
sim como de toda calmaria do lugar 
e, quem sabe, nunca tivesse notado 
ou fizesse ideia de que pudesse estar 
morando em um tipo de paraíso. 

Assim é a cidade da gente, um 
paraíso para quem está do lado de 
fora do quadro e, quase sempre, um 
lugar chato para quem está vivendo 
dentro dele. Isso acontece por dois 
motivos: ou não nos apercebemos 

daquilo que tem de bom em nossa 
localidade, cegados pela rotina do 
“caminho da roça” que percorremos 
diariamente, sem mudar quase 
nunca o trajeto nas andanças casa-
trabalho-mercado-mesmolugarde-
diversão, ou porque, realmente não 
gostamos da cidade onde moramos. 
nesse segundo caso, não se trata da 
cidade da gente.

A cidade da gente é nossa cidade 
natal ou a cidade que escolhemos 
para morar ou ainda aquela pela 
qual nos apaixonamos. Pode ser 
a cidade natal onde moramos ou 
aquela que nos deixa ansiosos para 
um reencontro quando moramos em 
outro lugar.

Tem gente para a qual a cidade 
natal é seu eterno lar, por escolha 

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

articulistas

própria ou decisão do destino. Isso 
pode fazer a diferença entre o paraíso 
e o chato-lugar ou lugar-qualquer.

Muitas pessoas já moraram em 
tantas cidades que já são cidadãos 
do mundo. O que não exclui a possi-
bilidade de terem a cidade deles, no 
coração, na saudade ou na lembrança. 

Outras tantas sequer colocaram os 
pés fora do seu município desde que 
nasceram. Acreditem, isso acontece 
em grande quantidade, de maneira 
assustadora para os cidadãos do 
mundo e na maior normalidade para 
aqueles que vivem no seu paraíso 
particular ou em seu fadado cercado 
imaginário. 

A cidade da gente é aquela que 
tem nossa casa. Aquela para onde 
sempre queremos retornar depois de 
algum tempo fora. Aquele lugar que 
nos traz segurança ou, ao menos, a 
sensação dessa. 

É o lugar para onde queremos voltar 
algum dia. É como a sombra larga 
de uma árvore sob a qual queremos 
deitar. É nossa tabebuia florida da 
cor que eu quiser imaginar. 

A cidade da gente é aquela que 
todo mundo que mora nela pode 

até falar mal, só não 
pode fazer o mesmo o 
morador de qualquer 
outra, principalmente 
se for de localidade vi-
zinha. É como família, 
só pode criticar que 
faz parte dela.

Minha “cidade da 
gente” foi onde nasci e adolesci. Foi 
onde chorei e sorri. Onde trabalhei 
e cresci. Minha cidade é aqui. Onde 
escolhido, escolhi, foi decidido ou 
decidi.

Por isso quando faz aniversário 
eu também comemoro, agradeço e 
oro. Junto as mãos porque com ela 
me desenvolvi e rogo para que se 
torne árvore frondosa, para que sua 
sombra possa dar o refrigério que a 
alma de seus filhos necessita, que 
seu tronco seja o esteio de muitas 
vidas e suas flores possam brotar 
em sinal de vitória. 

Seja em 1º de janeiro ou 22 de maio, 
quero sempre cumprimentar a terra 
de Fernando, de Sérgio, Camila e 
Cecília, de João, José e Maria ou 
de Mário.  

Parabéns Fernandópolis. 

‘DRIVE THRU’ 
DA FÉ... Após missa solene na Matriz, 

padre Natalino estará na frente 
da Igreja para a benção dos fiéis 
que estarão em seus carros 

Fernandopolenses
serão abençoados durante 
celebração do Dia da Padroeira

A 
Igreja Cató-
lica está se 
adaptando 
em meio à 
pandemia 
do corona-

vírus, objetivando a cele-
bração do Dia da Padroeira 
Santa Rita de Cássia, nesta 
sexta-feira, 22 de maio, ani-
versário de Fernandópolis. 

Sem aglomeração de pes-
soas, a missa das rosas vai 
ser transmitida pela internet 
direto da Matriz, às 8h30. Os 
fiéis também poderão acom-
panhar a missa pelas rádios 
Difusora e Educadora Santa 
Rita. 

Após a celebração da 
missa, às 10h, a imagem 
de Santa Rita será leva-
da para defronte à Igreja 
Matriz, na Avenida Milton 

Terra Verdi, para o “drive 
thru” da fé. Os fiéis pode-
rão passar de automóvel 
para receber a benção da 
padroeira e também deixar 
suas intenções e doações 
de alimentos não perecí-
veis para a Pastoral Hu-
mana. As famílias podem 
ir de carro, todos usando 
máscaras.

MAIO ATÍPICO 
A Prefeitura de Fernan-

dópolis, por 
meio da Se-
cretaria de 
Comunicação, 
confirmou à 
reportagem 
que todos 
os eventos e 
inaugurações programados 
para o aniversário do mu-
nicípio foram cancelados, 
em razão da pandemia de 
coronavírus.  
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