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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/01/21

 32°

 21°

15mm 
90%


chuva

86% 
41%

N 
8km/h


vento

05:52h 
19:07h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

QUI - 14/01/21

 31°

 20°

7mm 
90%


chuva

85% 
43%

NE 
11km/h


vento

05:53h 
19:07h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

SEX - 15/01/21

 29°

 20°

25mm 
90%


chuva

84% 
57%

NNE 
15km/h


vento

05:54h 
19:07h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

SÁB - 16/01/21

 29°

 20°

17mm 
90%


chuva

93% 
60%

N 
17km/h


vento

05:54h 
19:07h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

DOM - 17/01/21

 30°

 19°

11mm 
90%


chuva

89% 
69%

NNW 
21km/h


vento

05:55h 
19:07h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

SEG - 18/01/21
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Chove rápido durante o dia e à noite.

NoiteTardeManhã
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Tribunal de Justiça anula gravações 
telefônicas contra Gilmar Gimenes

O embasamento jurídico a justificar a decisão radical da 
principal corte da justiça paulista e que praticamente anula 
a grande maioria das provas contra Gimenes é, sucinta-
mente, o fato dele ser, à época das investigações, deputado 

estadual e, portanto, detentor de foro privilegiado. Assim, 
as autorizações judiciais para as interceptações deveria 
provir do próprio Tribunal de Justiça e não de um juiz de 
primeira instância, entendeu o Tribunal. Página A2

“Ganho
R$ 467 e procuro outra casa”,
diz vereadora denunciada
por uso de imóvel público
“Está aqui o holerite. Eu realmente precisei da casa”, alega Mônica 
Vieira, que salienta, em vídeo nas redes sociais, o não recebimento
do primeiro salário de vereadora por Macedônia

Na manhã de terça-feira, dia 
12, a Prefeitura de Mace-
dônia, município locali-
zado a 16 quilômetros de 

Fernandópolis, divulgou uma nota 

a respeito de denúncia ocorrida, no 
início da semana, em relação ao imó-
vel público que está sob uso de uma 
vereadora. De acordo com a nota, a 
Prefeitura de Macedônia salienta que 

somente na última semana foi tomado 
ciência de que o imóvel público, locali-
zado na Rua Deputado Anízio Moreira, 
nº 123, está sob o uso não oneroso da 
vereadora Mônica Vieira. Página A2

Chapas buscam 
composição, 
mas eleição na 
ACIF pode ter
disputa ‘inédita’

Numa situação inédita ao 
longo de pelo menos os 
últimos 40 anos, a eleição 
da ACIF - Associação Co-

mercial e Industrial de Fernandópolis 
-, pode ter a disputa de duas chapas 

pela presidência da associação. A 
chapa que abriga parte dos membros 
da atual diretoria da ACIF é, até o mo-
mento, encabeçada pelo proprietário 
da Papelaria Bom Jesus, o empresário 
Saulo Marin. Página A3

Há pelo menos 40 anos não há
disputa pela presidência da entidade

Torcedores de 
organizada do FFC 
assumem o clube
Alessandro Gimenes, e Luis Carlos, 
serão presidente e vice, respectivamente

Depois de um ano fora das com-
petições profissionais da Federação 
Paulista de Futebol, o Fernandópo-
lis Futebol Clube tem uma nova 
diretoria. Os torcedores da organi-

zada Fúria Azul, Alessandro Gime-
nes, e Luis Carlos, serão presidente 
e vice, respectivamente. O anúncio 
na página da Torcida Fúria Azul no 
Facebook. Página A3

“Projeto Guri” abre temporada de 
matrícula para o primeiro semestre 

A manifestação de interesse para 
novos alunos e alunas do Projeto Guri 
– maior programa sociocultural brasi-
leiro, mantido pela Secretaria de Cul-

tura e Economia Criativa do Estado 
de São Paulo – será realizada de 25 
de janeiro a 26 de fevereiro, de manei-
ra online, para os polos de ensino do 

interior e litoral de São Paulo. São 30 
cursos gratuitos de música para crian-
ças, adolescentes e jovens de 6 a 18 
anos incompletos. Página A4

Ano letivo começará com 
até 2 aulas presenciais por 
semana no Estado de SP

Página A6

Covid19: município tem mais 45 casos da doença

As escolas estaduais de São Paulo 
vão começar o ano letivo em 1º de fe-
vereiro recebendo os alunos para até 
duas aulas presenciais por semana, 
independentemente da situação da 

pandemia. Segundo o secretário de 
Educação, Rossieli Soares, nos pri-
meiros 15 dias de aula, as escolas vão 
receber até 35% dos alunos matricu-
lados a cada dia. Página A5
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bemos se haverá recurso por 
parte do MPE.

Confira, abaixo e parcial-
mente, a matéria veiculado 
no site do Conjur (www.
conjur.com.br), publicada 
às 19h38 de 11 de Janeiro 
de 2021, subscrita por Rafa 
Santos:

“O foro por prerrogativa de 
função aplica-se aos crimes 
cometidos durante o exercí-
cio do cargo e relacionados 
às funções desempenhadas.

Colegiado acolheu argu-
mento da defesa que sustenta 
usurpação de competência

RepROduçãO:
Com base nesse entendi-

mento, o juízo da 10ª Câma-
ra Criminal do Tribunal de 
Justiça de São paulo, decidiu 
anular interceptações telefô-
nicas do ex-deputado Gilmar 
da Silva Gimenes pelo perío-
do em que ele exercia manda-
to conferido por voto popular.

A autorização para inter-
ceptar as ligações telefônicas 
foi dada pelo juiz Vinicius 
Castrequini Bufulin, da 2ª 
Vara Criminal da Comarca 
de Fernandópolis, no interior 
paulista.

Gimenes é investigado pela 
suposta prática de crimes 
cometidos no contexto de 
organização criminosa con-

tra a Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia da cidade de 
Fernandópolis.

No pedido de Habeas Cor-
pus, deferido em parte, a de-
fesa de Gimenes aponta que 
o investigado foi alvo de claro 
constrangimento ilegal. Os 
defensores sustentam que ele 
foi investigado em primeira 
instância enquanto exercia 
mandato de deputado esta-
dual, por fatos relacionados 
ao cargo.

“Certo de que as regras de 
competência não se aplicam à 
2ª Vara Criminal da Comarca 
de Fernandópolis, a d. Autori-
dade Coatora permitiu a inves-
tigação do paciente, enquanto 
este exercia mandato de depu-
tado estadual, inclusive deter-
minando sua interceptação te-
lefônica no período. por óbvio, 
o d. Juízo de piso não possuía 
competência para decretar 
tão severa medida em face do 
então parlamentar estadual, 
razão pela qual a medida é ma-
nifestamente ilegal, exsurgin-
do, então, o constrangimento 
ilegal ora apontado”, diz tre-
cho da inicial.

Ao analisar a matéria, o re-
lator do caso, desembargador 
Fábio Gouvêa, decidiu aten-
der parcialmente o pedido 
dos advogados em decisão li-

minar que posteriormente foi 
confirmada pelo colegiado.

em seu voto, o magistrado 
aponta que as informações 
prestadas pela autoridade 
apontam que apenas “com 
o avançar da investigação 
e passado o tempo em que o 
paciente Gilmar exercia man-
dato eletivo de deputado es-
tadual, com análise de vários 
documentos supervenientes é 
que se torna possível admitir 
que, em tese, havia destina-
ção de ‘emendas parlamen-
tares’ com a preordenada 
intenção de subtrai-las para 
si ou para outrem”.

“Levando em conta os de-
mais elementos probatórios 

A informação foi 
divulgada pelo 
site “Consultor 
Jurídico”, espe-

cializado em publicações 
afetas ao mundo do Direito 
e mostra que o Tribunal de 
Justiça de São Paulo acaba 
de anular, parcialmente, as 
gravações telefônicas fruto 
de interceptações colhidas 
no âmbito da “Operação 
Hígia” e que embasaram 
denúncia do Ministério Pú-
blico Estadual (MPE) con-
tra o ex-deputado Gilmar 
Gimenes (PSDB).

O embasamento jurídico 
a justificar a decisão radi-
cal da principal corte da 
justiça paulista e que pra-
ticamente anula a grande 
maioria das provas contra 
Gimenes é, sucintamente, 
o fato dele ser, à época das 
investigações, deputado 
estadual e, portanto, de-
tentor de foro privilegiado. 
Assim, as autorizações ju-
diciais para as intercepta-
ções deveria provir do pró-
prio Tribunal de Justiça e 
não de um juiz de primeira 
instância, entendeu o Tri-
bunal.

Devido a decisão ter se 
tornado pública no início 
desta noite, ainda não sa-

Tribunal de Justiça anula 
gravações telefônicas contra 
ex-deputado Gilmar Gimenes
Decisão afeta provas substanciais que embasaram denúncia ministerial

Após a publicação por 
nesta coluna, com exclu-
sividade, na noite de se-
gunda, 11, da informação 
que o Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) havia 
prolatado decisão que anu-
lou, parcialmente, provas 
colhidas no âmbito da Ope-
ração Hígia, que investiga 
desvios de recursos contra 
a Santa Casa de Fernandó-
polis (clique aqui para re-
lembrar), por avaliar que 
parte das interceptações 
telefônicas deveriam ter 
sido autorizadas pela Jus-
tiça de segunda instância, 
haja vista o envolvimento 
do então deputado estadu-
al Gilmar Gimenes (PSDB) 
no rol dos investigados, 
eis que fomos contatados 
por uma das autoridades 
envolvidas na persecução 
penal.

Segundo sua avaliação, 
emitida na manhã desta 
terça, 12, apesar da exclu-
são de parte do conjunto 
probatório, a interferên-
cia na investigação foi de 
pequeno porte, porque o 
período retirado do pro-
cesso por determinação 
do Tribunal não tinha 
“nenhuma informação 
relevante”.

 Na realidade, dentre os 
envolvidos diretamente na 
operação já havia a expec-
tativa de que tal “cancela-
mento” ocorreria.

Sucintamente, a euforia 
dos envolvidos na defesa 
jurídica do ex-deputado 
não encontra ressonância 
naqueles encarregados 
pelas investigações. Eles 
sustentarão a acusação 
com base em outros ele-
mentos probatórios.

Período excluído 
pela Justiça não 
tinha informação 
relevante, afirma 
autoridade
Declaração contrapõe “euforia” dos 
defensores jurídicos do ex-deputado estadual

Acusado era deputado e 
interceptações foram anuladas 

pelos desembargadores

e a incompetência do Magis-
trado de primeiro grau pelo 
curto lapso de 45 dias, não há 
que se falar em contaminação 
das subsequentes intercep-
tações telefônicas, não ha-
vendo, a meu ver, manifesta 
ilegalidade em tais decisões, 
sem prejuízo de análise mais 
aprofundada posteriormente, 
sem as limitações próprias do 
habeas corpus”, pontua.

O desembargador Francis-
co Bruno abriu divergência. 
para o julgador, a “nulidade 
abrange todas as provas em 
que, no pedido ou na deci-
são favorável, mencionam 
expressamente a prova 
original, ou as que, mesmo 
sem menção expressa, cla-
ramente se reportam a ela”. 
O entendimento do relator, 
contudo, prevaleceu”...

Na manhã de terça-feira, 
dia 12, a Prefeitura de Mace-
dônia, município localizado 
a 16 quilômetros de Fernan-
dópolis, divulgou uma nota a 
respeito de denúncia ocorri-
da, no início da semana, em 
relação ao imóvel público 
que está sob uso de uma ve-
readora.   

De acordo com a nota, a 
Prefeitura de Macedônia sa-
lienta que somente na última 
semana foi tomado ciência 
de que o imóvel público, lo-
calizado na Rua Deputado 
Anízio Moreira, nº 123, está 
sob o uso não oneroso da ve-
readora Mônica Vieira.

Ainda segundo a Prefeitu-
ra, também foi averiguado 
que durante o período de 
moradia de Mônica Vieira 
no imóvel citado, as contas 

de água e luz eram pagas 
pela Prefeitura, na regên-
cia da ex-prefeita Lucilene 
Marsola.

“Tendo em vista as vá-
rias famílias que passam 
por necessidades em nos-
so município, achamos um 

ato imoral dar privilégios 
para um ou outro muníci-
pe. Sendo assim, no prazo 
de dois dias notificaremos 

a citada para que desocupe 
o imóvel. Destacamos ain-
da nossa estima e respeito 
pela senhora Mônica Viei-
ra”, diz nota.

VErEAdOrA
diVulgA VídEO

No início da tarde de ter-
ça-feira, a vereadora Môni-
ca Vieira divulgou vídeo, 
por meio de uma rede social, 
esclarecendo a situação e o 
motivo de ocupar o referido 
imóvel público.    

“Quando o atual prefei-
to (Reginaldo Marcomini) 
veio até mim, eu perguntei 
o que seria feito a respei-
to do imóvel. Ele disse que 
quando tomasse posse, iria 
ver o que poderia ser feito 
e me avisaria. Não foi o que 
aconteceu, infelizmente 
denunciaram. Estou aqui 
há um ano. É uma casa 
desconfortável e simples, 

mas eu agradeço a Deus por 
ela”, salienta.

Ainda no vídeo, Mônica 
exime a ex-prefeita Lucile-
ne Marsola de culpa. “A ex
-prefeita não queria que eu 
entrasse no imóvel, mas eu 
precisava e fui humilde em 
morar no local. O meu traba-
lho é como funcionária braçal 
da Prefeitura. O meu salário 
é de R$ 467,00. Eu realmen-
te precisei da casa. Ninguém 
sabia do meu salário. Hoje 
estou como vereadora, mas 
ainda não recebi o meu pri-
meiro salário. Eu estou pro-
curando outra casa pra alu-
gar. Fiquei constrangida com 
a situação (denúncia). Achar 
casa em Macedônia não está 
fácil. Todos sabem disso. Não 
precisava disso tudo (denún-
cia)”, destaca Mônica Vieira, 
eleita vereadora, em Mace-
dônia, nas eleições 2020.

à  MACEDÔNIA

“O meu salário é de R$ 467 e procuro outra casa”, 
diz vereadora denunciada por uso de imóvel público

“Está aqui o holerite. Eu realmente precisei da casa”, alega Mônica Vieira, que salienta,
em vídeo nas redes sociais, o não recebimento do primeiro salário de vereadora

Foto: Reprodução Facebook  

Vereadora Mônica Vieira diz em vídeo divulgado nas redes sociais que já procura outra casa para morar

 BRENO GuARNIERI

contato@oextra.net
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Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada e por intermédio de 
Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul), CNPJ nº 92.751.213/0001-73, 
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(1º leilão) e 04/02/2021 (2º leilão), ambas às 9h, o leilão do(s) seguinte(s) lote(s):
Lote 1 – Mira Estrela/SP: Casa residencial localizada na Rua João Valério da Silva, nº 636
(Lt. 01 da Qd. 08), no Conjunto Habitacional Orestes Soares da Costa, com área construída de 
204,90m² e respectivo terreno com área superficial de 230,35m². Matrícula 6.953 do RI de 
Cardoso/SP. Obs.: Débitos de IPTU de aproximadamente R$ 500,00 por conta do arrematante. 
Caberá ao comprador a apuração de eventual condição de imóvel foreiro, inclusive débitos e 
regularizações. Ocupada. Desocupação por conta do comprador (AF). Lance mínimo: 1º Leilão 
R$ 217.000,00. 2º Leilão R$ 78.749,14. COND. DE PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à 
Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da Leiloeira.
OBS.:O Fiduciante possui direito de preferência de compra, nos termos da lei.

EDITAL DE LEILÃO ON-LINE
IMÓVEL EM MIRA ESTRELA/SP

Acesse o site: leiloes.com.br e participe!

 51 3535.1000 • imoveis@pestanaleiloes.com.br
Condições de Pagamento e Venda no site: leiloes.com.br

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QuERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.

EDITAL
O SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERNAN-

DÓPOLIS, com base nos municípios de Fernandópolis, Brasitâ-
nia, Estrela D’Oeste, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Macedônia, 
Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis, Populina, São 
João das Duas Pontes e Turmalina, informa a todas as empresas 
integrantes da categoria econômica do comércio varejista e serviços, 
que o vencimento da contribuição sindical patronal relativa ao exercício 
de 2021 ocorrerá no dia 31 de janeiro de 2021, de acordo com a tabela 
progressiva por faixa de capital social, nos termos dos artigos 578 e 
seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, observada as 
alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. Informações sobre 
valores da tabela e guias de recolhimento poderão ser obtidas através 
do telefone (17) 3462-6060, por e-mail sincomerciofer@terra.com.
br, ou pelo nosso site www.scvfernandopolis.com.br.

Fernandópolis, 11 de janeiro de 2021.
IVAN PEDRO MARTINS VERONESI

Presidente
Três publicações: Dias 12, 13 e 14 de Janeiro de 2021.
1ª publicação: Terça-feira, dia 12 de Janeiro de 2021.

2ª publicação: Quarta-feira, dia 13 de Janeiro de 2021.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.931.
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à  COMÉRCIO

à  FuTEBOL

Numa situação 
inédita ao longo 
de pelo menos 
os últimos 40 

anos, a eleição da ACIF - 
Associação Comercial e In-
dustrial de Fernandópolis -, 
pode ter a disputa de duas 
chapas pela presidência da 
associação.

A chapa que abriga par-
te dos membros da atual 
diretoria da ACIF é, até 
o momento, encabeçada 
pelo proprietário da Pape-
laria Bom Jesus, o empre-
sário Saulo Marin. O grupo 
também conta com outros 
nomes que nunca partici-
param da direção da asso-
ciação.

O polo que representa a 
oposição tem a liderança 
o empresário Luis Carlos 
Rodrigues proprietário da 
LC Factoring e do Água 
Viva Thermas Clube. Se-
gundo Luizinho, como é 
popularmente conhecido, 
a chapa está sendo fina-
lizada.

Apesar da atual conjun-
tura desenhar uma dispu-
ta no pleito marcado para 
o dia 26 deste mês, fontes 
informaram que Saulo, em 
conversas com membros 
da sua possível diretoria, 
cogita deixar a disputa 
caso o grupo adversário 
consiga formar a chapa 
completa.

São necessários 17 com-
ponentes, em situação 

regular com a ACIF, para 
que uma chapa concorra à 
presidência. O prazo para 
inscrição vai até a sexta-
feira, 15.

Perguntado pela reporta-
gem sobre a possibilidade 
de composição entre as 
chapas, Saulo disse que 
está “debatendo a situ-
ação com o seu grupo” e 
que acredita que “amanhã 
[quarta-feira] pode haver 
uma conclusão”.

A eleição está prevista 
para o dia 26 de janeiro e 
deve reunir cerca de 500 
associados aptos ao voto. 
Podem votar quem estiver 
em dia com as mensalida-
des e fazer parte do quadro 
associativo desde 26 de ju-
lho de 2020.

Chapas buscam composição, mas eleição
na ACIF poderá ter disputa “inédita”

Há pelo menos 40 anos não há disputa pela presidência da entidade

Saulo Marin e Luís Carlos Rodrigues: possível enfrentamento pela presidência da ACIF

Depois de um ano fora 
das competições profissio-
nais da Federação Paulista 
de Futebol, o Fernandópolis 
Futebol Clube tem uma nova 
diretoria. Os torcedores da 
organizada Fúria Azul, Ales-
sandro Gimenes, e Luis Car-
los, serão presidente e vice, 
respectivamente.

O anúncio foi feito nesta 

segunda-feira, 11, na pági-
na da Torcida Fúria Azul no 
Facebook.

Segundo Luiz Carlos, o 
Luizão, foi feito contato 
com a ex-diretoria que ab-
dicou do interesse de tocar 
o clube. A partir daí, eles 
começaram a se movimen-
tar para assumir o clube e 
assumiram a diretoria, em 
cartório, nesta segunda.

“Temos que unir uma tur-

ma que gosta do clube para 
não deixar acabar. Ficar mais 
um ano sem o clube seria 
complicado”, disse Luizão.

Ainda de acordo com 
Luizão, o primeiro passo 
é acertar com a Prefeitura 
uma pendência de R$ 19 
mil em contas de energia 
elétrica e viabilizar os lau-
dos de bombeiros e segu-
rança do estádio Cláudio 
Rodante.Alessandro Gimenes, e Luis Carlos, serão presidente e vice

Torcedores de organizada 
do Fefecê assumem o clube
Alessandro Gimenes, e Luis Carlos, 
serão presidente e vice, respectivamente

 GUSTAVO JESuS

gustavojesus@oextra.net
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A manifestação de 
interesse para 
novos alunos e 
alunas do Projeto 

Guri – maior programa socio-
cultural brasileiro, mantido 
pela Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Estado 
de São Paulo – será realizada 
de 25 de janeiro a 26 de feve-
reiro, de maneira online, para 
os polos de ensino do interior 
e litoral de São Paulo. São 30 
cursos gratuitos de música 
para crianças, adolescentes 
e jovens de 6 a 18 anos incom-
pletos (o sistema carregará 
os polos com cursos disponí-
veis para a idade informada, 
respeitando a faixa etária de 
ingresso em cada turma*).

As aulas terão início a 
partir do dia 1º de fevereiro 
e, independentemente do 
retorno presencial, alunos e 
alunas terão acesso às aulas 
e atividades por meio da pla-
taforma de ensino a distância.

Na manhã de terça-feira, dia 
12, o prefeito Alex Sakata, o 
vice Júlio Santos e a secretária 
da Promoção e Ação Social, 
Thainara Dias, estiveram na 
Casa Abrigo, onde conhece-
ram o Serviço de Acolhimento 
Institucional para Crianças e 
Adolescentes, que é um dos 
serviços tipificados na Política 
de Assistência Social.

No local se reuniram com a 
coordenadora Cleide Leandro, 
com a assistente social Alana 
Boschetti, com a psicóloga 
Maria Alice e com todas as 
orientadoras e auxiliares que 
atuam nos períodos diurno e 
noturno. Além de conhecer 
todo o funcionamento da 
Casa Abrigo, os novos ges-
tores elogiaram o excelente 
trabalho que é desenvolvido 
pela equipe.

O Abrigo foi instalado em 
Ouroeste e é mantido pela 
Prefeitura, com capacidade 
para acolher até 20 crianças 
e adolescentes de ambos os 
sexos, de 0 a 18 anos de idade 
incompletos. É um serviço de 
proteção, que acolhe crianças 
e adolescentes que tiveram 
seus direitos violados, e estão 
temporariamente afastados 
da família, por determinação 
judicial.

à  SOCIAL

Nova Administração 
Municipal visita Casa 
Abrigo em Ouroeste
O Abrigo foi instalado em Ouroeste e é mantido pela Prefeitura

Os novos gestores elogiaram o trabalho que é desenvolvido pela equipe

“Projeto Guri” abre temporada de 
matrícula para o primeiro semestre 

Inscrição de interesse será online para polos do interior e litoral

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 
link www.projetoguri.org.br/
matricula2021 e preencher as 
seguintes informações:
l Identidade do aluno ou da 

aluna (nome completo, data de 
nascimento e número do RG 
ou certidão de nascimento);

l Endereço;

l Informar se pertence ao 
grupo de risco da Covid-19 
(colocar sim ou não);

l Informar se o aluno ou aluna 
possui deficiência auditiva 
(colocar sim ou não);

l Telefone para contato, com 
DDD (opcional);

l E-mail (opcional);
l Escola em que estuda;

l Identidade do responsável 
(nome completo, número do 
RG, telefone e e-mail);

l Informar o polo de interesse;
l Informar o curso de interesse 

(1ª e 2ª opção);
l Ler (a assinalar ciência) nos 

avisos de autorização do 
uso de imagem e Lei Geral 
de Proteção de Dados.

A matrícula só será oficiali-
zada no polo e curso escolhido 
após contato da coordenação 
e envio dos documentos do 
aluno/aluna.

O formulário, disponível a 
partir do dia 25 de janeiro, é 
bem simples e poderá ser pre-
enchido a partir de qualquer 
plataforma (celular IOS, celular 

Android, tablet, computador, 
etc). Para ingressar no Pro-
jeto Guri basta ter entre 6 e 
18 anos incompletos e estar 
regularmente matriculado na 
escola. Não é preciso ter co-
nhecimento prévio de música, 
nem possuir instrumentos ou 
realizar testes seletivos.

Os endereços dos polos 
estão no site www.projeto-
guri.org.br.

rETOMAdA dAS 
ATiVidAdES 
PrESENCiAiS

O retorno presencial deverá 
ocorrer de maneira progressi-
va, atendendo à deliberação 
do Governo do Estado de São 
Paulo e a autorização prévia 
de cada uma das cidades. 
As famílias receberão as 
informações necessárias 
com antecedência, cientes 
de que todas as medidas 
de segurança estão sendo 
tomadas, visando a saúde e o 
bem-estar dos Guris, familia-
res, empregados, empregadas 
e comunidade.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  SISTEMA DE RODÍZIO

Ano letivo começará com até 2 aulas
presenciais por semana no Estado de SP

Instituições poderão receber até 35% dos alunos em sistema de rodízio durante a primeira quinzena

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Presencial Registro de Preço
Processo nº 03/21
Pregão nº 03/21

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão (Presencial) acima cita-
do para Registro de preço para futura e eventual aquisição de 350(trezentos 
e cinquenta) cestas básicas que serão entregues às famílias em situação de 
vulnerabilidade temporária do município de Populina, conforme edital e seus 
anexos. A sessão do pregão dar-se-á no dia 26 de janeiro de 2021, sendo o 
início do credenciamento das empresas participantes a partir das 09:00 horas. 
As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão obter 
maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, na Rua 13 de 
maio, N. 1211, Centro, pelo telefone (17) 3639-9020, bem como no site www.
populina.sp.gov.br. 

Populina, 12 de janeiro de 2021. 
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Janeiro de 2021.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.931.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADA: LATICÍNIOS PERLAT LTDA.                
OBJETO: Alteração da clausula quinta do contrato nº 033/2019, pro-

veniente do pregão presencial nº 06/2019, processo nº 029/19, referente 
da prorrogação de prazo contratual, com base no artigo 57, II,da Lei nº 
8.666/93.

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020 a 30 de abril de 2021.
São João das Duas Pontes, 08 de janeiro de 2021.

JOSE CARLOS CEZARE
Prefeito Municipal

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Janeiro de 2021.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.931.

EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes.
CONTRATADO:  NIVEL ENGENHARIA ASS. E CONSTR. LTDA-ME
OBJETO: Aditamento de prorrogação e reajuste ao contrato nº 072/2019, 

para “contratação de empresa do ramo para prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia civil, com execução de projetos, orçamentos, 
emissão de pareceres, laudos técnicos, acompanhamento e fiscalização de 
obras e serviços públicos de engenharia, desta municipalidade, no exercício 
de 2020.”

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021
São João das Duas Pontes, 08 de janeiro de 2021.

JOSÉ CARLOS CEZARE
Prefeito Municipal

Uma publicação: Quarta-feira, dia 13 de Janeiro de 2021.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.931.
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As escolas estadu-
ais de São Paulo 
vão começar o 
ano letivo em 1º 

de fevereiro recebendo os 
alunos para até duas aulas 
presenciais por semana, inde-
pendentemente da situação 
da pandemia.

Segundo o secretário de 
Educação, Rossieli Soares, 
nos primeiros 15 dias de aula, 
as escolas vão receber até 
35% dos alunos matriculados 
a cada dia. Será feito um ro-
dízio para que os estudantes 
frequentem as unidades 1 
ou 2 vezes por semana, de 
acordo com a organização 
adotada. “Na primeira quin-
zena vamos fazer uma divisão 
para que todos possam ir à 
escola 1 ou 2 vezes para uma 
primeira recepção presencial. 
Mesmo que a região esteja 
na fase amarela, começamos 
com 35% dos alunos e depois 

aumentamos a frequência”, 
disse o secretário à repor-
tagem.

Em dezembro, o governador 
João Doria (PSDB) decidiu que 
as escolas seriam classifica-
das como serviços essenciais 
para que possam continuar 
abertas mesmo nas fases 
de maior restrição do plano 
de controle da pandemia de 
coronavírus. Na ocasião, ele 
disse que a reabertura das 
instituições de ensino seria a 
prioridade deste ano. A reto-
mada das aulas presenciais 
nas escolas, no entanto, ainda 
depende da autorização dos 
prefeitos.

Na capital, Bruno Covas 
(PSDB) ainda não definiu se 
irá liberar o funcionamento 
regular dos colégios --desde 
agosto, a prefeitura já realizou 
três inquéritos sorológicos 
nas unidades escolares mu-
nicipais, sem que houvesse 
uma decisão final do prefeito 
sobre a retomada das aulas. 

Soares disse que está em 
diálogo com prefeitos e secre-
tários de todos os municípios 
paulistas para que a reaber-
tura das escolas seja possível 
no início de fevereiro. Segun-

do ele, as liberações parciais 
no fim do ano passado foram 
sinalizações importantes para 
a retomada.

Na capital, Covas só libe-
rou que as escolas abrissem 

para aulas regulares no en-
sino médio e para atividades 
extracurriculares para as 
demais séries. “Foi um passo 
importante ter essa primeira 
volta, verificamos que não 

houve casos de contamina-
ção”, disse Soares. Pela nova 
regra, nas fases vermelha e 
laranja, as escolas podem 
funcionar com 35% dos alunos 
e as instituições de ensino 
superior devem permanecer 
fechadas. Já na fase amarela, 
os colégios podem funcionar 
com 70% das matrículas e as 
faculdades, com 35%.

Apenas na fase verde, as 
escolas poderão ter aulas 
com 100% dos alunos e as 
faculdades, com 70%. Soares 
também defende que a volta 
às aulas seja obrigatória para 
professores e estudantes, 
exceto para aqueles que 
apresentarem um atestado 
de saúde impossibilitando o 
retorno presencial. A defini-
ção sobre a obrigatoriedade 
será discutida nesta quarta, 
13, pelo Conselho Estadual 
de Educação.

Fonte: www1.folha.
uol.com.br

As matrículas para 2.021 da EJA 
(Educação de Jovens e Adultos) estão 
abertas na EMEF José Gaspar Ruas. 
As turmas são divididas por termos, o 
‘Termo 1’ atende alunos do 1° ao 3° ano 
e o ‘Termo 2’, do 4° e 5° ano do ensino 
fundamental. A EJA é destinada a aten-
der gratuitamente jovens e adultos que 
não tiveram a oportunidade de iniciar ou 
concluir o ensino na idade adequada.

“A EJA é uma proposta de alfabetizar 
e escolarizar aqueles jovens e adultos 
que por algum motivo ao longo da vida 
não puderam cursar o ensino regular”, 
comentou o diretor da escola,Prof.Me. 
Gilberto Abreu de Oliveira.

A Emef José Gaspar Ruas localiza-
se na ruaAdelphoQuaiotti, 476, Jardim 
Rosa Amarela. O telefone é 3442-3273. 

Ano letivo começa em 1º de fevereiro 

Foto: Reprodução

As matrículas são realizadas na própria 
escola, que durante o período de pande-
mia oferece atendimento das 8h às 12h.

dOCuMENTOS  NECESSÁriOS 
l Duas fotos 3x4

l Documentos pessoais do aluno
l Certidão de nascimento ou casamen-

to, RG, CPF
l Cópia do Cartão SUS
l Cópia do comprovante de residência.

à  JOVENS E ADuLTOS

EJA abre inscrições para novos alunos
As turmas são divididas por termos, atendendo alunos do 1º ao 5º ano

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

O diretor de Avaliação 
da Educação Básica do 
Inep (Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais), general 
Carlos Roberto Pinto de 
Souza, de 59 anos, morreu 
nesta segunda-feira, 11, por 
complicações relacionadas 
à Covid-19.

General da reserva, Souza 
estava internado desde 
dezembro do ano passado 
em Curitiba (PR). Ele havia 
assumido a direção do órgão 
em agosto de 2019, sendo a 
quarta pessoa responsável 
pela área no governo de Jair 
Bolsonaro (sem partido).

Sem citar a Covid, o Inep 
divulgou uma nota de pesar 
pelo falecimento do general.

“A presidência do Inep, 
em nome de todos os seus 
colaboradores, agradece o 
trabalho desempenhado 
com dedicação, entusiasmo, 
responsabilidade e senso 
ético pelo diretor Carlos 
Roberto. Seu nome estará 
registrado na história do 
Inep”, diz a nota.

Há um aumento da pressão 
para um novo adiamento da 
prova do Enem, marcada para 
começar no próximo domingo 
(17). Por conta do avanço da 
pandemia do novo corona-
vírus, entidades estudantis 
e a Defensoria Pública da 
União (DPU) requisitaram, 
na última sexta, o adiamento 
do exame à Justiça Federal.

Fonte: www1.folha.
uol.com.br

à  FALECIMENTO

Diretor responsável 
pelo Enem morre
de covid em meio
a pressão para 
adiamento da prova
O Inep divulgou uma nota de
pesar pelo falecimento do general
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Carlos Roberto Pinto de Souza morreu nesta segunda, 11, aos 59 anos



Fernandópolis tem 45 
novos casos de Covid-19

à  BOLETIM
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O Boletim Epidemiológico de Fernan-
dópolis desta terça-feira, 11, traz 
mais 45 casos positivos para coro-
navírus. O município soma agora 

4.802 infectados pela Covid-19. O informati-
vo aponta também 13.178 testes negativos e 
4.035 pacientes curados da doença. Os casos 
tratados como suspeitos são 253. Conforme 
nova deliberação da Secretaria Estadual da 
Saúde, todas as pessoas com síndromes 
gripais são testadas por meio da coleta de 
exames para o Covid-19. A testagem é rea-
lizada de acordo com o período de início dos 
sintomas, por PCR ou Teste Rápido.

A UTI própria para coro-
navírus da Santa Casa de 
Fernandópolis tem nesta 
terça-feira, 12, nove pa-
cientes confirmados para 
a doença internados. São 
10 leitos de tratamento in-
tensivo na ala.

Outros nove casos confir-
mados e um suspeito para 
Covid-19 estão na enferma-

ria. Nesta ala são 18 leitos, 
sendo 13 do SUS e cinco 
para convênios e particu-
lares.

Os dados constantes 
no informativo referem-se 
ao registro do número de 
pacientes internados no 
horário base de sua elabo-
ração, conforme controle do 
Núcleo Hospitalar de Epi-
demiologia da Santa Casa 
Fernandópolis.

A Secretária de Saúde 
de Rio Preto atualizou nes-
ta terça-feira, 12, os dados 
sobre a pandemia de Co-
vid-19.

Foram registrados 255 
novos casos positivos da 
doença, totalizando 37.256 
desde o início da pande-
mia.

Quatro novos óbitos pro-
vocados pela doença tam-
bém foram registrados nas 

últimas 24 horas, totalizan-
do 962.

No momento, são 340 pa-
cientes internados por Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), dos quais 
117 estão em leitos de UTI 
e 223 em leitos de enferma-
ria. Do total de internados, 
181 tiveram a confirmação 
para a Covid-19.

Dos 37.256 casos confir-
mados, 33.719 pacientes já 
são considerados recupera-
dos da doença.

à  OCuPAçãO

à  COVID-19

Santa Casa tem 
19 internados 
na ala para 
coronavírus

Rio Preto: quatro 
novas mortes 
são registradas 
pela doença

São 9 pacientes na UTI e 10 na enfermaria

Boletim aponta 255 novos infectados

 Da REDAçãO
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Ouroeste registra mais nove 
infectados pelo coronavírus

Hospital perde 8 leitos de uTI para 
Covid-19 por falta de profissionais

à  REGIãO

à  SANTA CASA DE VOTuPORANGA 

O município de Ouroeste 
possui acumulados 472 ca-
sos positivos de covid-19, 
sendo que: 433 pessoas 
estão curadas; 30 pessoas 
estão em isolamento domi-
ciliar, com quadro estável, e 
estão sendo acompanhada 
pela equipe de saúde; uma 
pessoas (68 anos) está inter-
nada na enfermaria da Santa 
Casa de Fernandópolis, e 08 

óbitos. O distrito de Arabá 
possui 28 casos positivos, 
sendo que 27 pessoas estão 
curadas e uma pessoa foi a 
óbito.

Foram liberados os resul-
tados de 13 exames para a 
detecção da covid-19, e 09 
deles testaram positivo para 
a doença.

No momento, 27  pessoas 
aguardam os resultados de 
exames para detecção da 
covid.

No momento, 27 pessoas aguardam resultados 
de exames para detecção da covid-19

Diminuição no número de leitos ocorreu depois que profissionais adoeceram
e se afastaram durante os meses de pandemia, segundo instituição
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A Santa Casa de Votuporanga 
perdeu oito leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) para 
atendimento de pacientes 
com a Covid-19. Segundo a 
administração do hospital, a 
mudança ocorreu pela falta 
de profissionais qualificados 
para trabalhar no local.

Em uma nota divulgada na 
segunda-feira, 11, o hospital 
tinha 18 leitos de UTI até o 
final de dezembro. Contudo, 
agora são 10 e o local está com 
lotação máxima, sendo seis 
leitos para o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e dois para 
convênios. Ainda de acordo 
com o hospital, a diminuição 
no número de leitos ocorreu 
depois que profissionais adoe-
ceram e se afastaram durante 
os meses de pandemia.

Diante da situação, a Santa 
Casa de Votuporanga informou 
que abriu vagas para a contra-
tação de médicos com especia-

Os casos tratados como suspeitos são 253

lização em UTI, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem.

O edital está aberto e os 
interessados devem enviar 
currículos para o e-mail rh.me-
dico@santacasavotuporanga.

com.br. Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefone 
(17) 3405-9133, ramal 2353.

Segundo o último boletim 
epidemiológico divulgado 
pela prefeitura, no sábado, 9, 

o município contabiliza 7.096 
casos confirmados de corona-
vírus, sendo 6.761 curados, 209 
em tratamento e 126 mortes.

Fonte: g1.globo.com

Santa Casa de Votuporanga
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