
Macedônia estende 
atendimento 
odontológico
até às 22 horas

Página A9

5 horas após ser 
liberado para 
saída temporária, 
homem é detido

Página A12

à  ‘Fernandópolis i’

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 15/09/21

 37°

 22°

5mm 
90%


chuva

41% 
17%

W 
7km/h


vento

06:17h 
18:15h

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

QUI - 16/09/21

 37°

 22°

0mm 
0%


chuva

57% 
15%

ESE 
14km/h


vento

06:17h 
18:15h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 17/09/21

 38°

 23°

0mm 
0%


chuva

65% 
11%

E 
22km/h


vento

06:16h 
18:16h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 18/09/21

 39°

 23°

0mm 
0%


chuva

23% 
10%

N 
19km/h


vento

06:15h 
18:16h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 19/09/21

 40°

 24°

0mm 
0%


chuva

27% 
10%

N 
14km/h


vento

06:14h 
18:16h

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Câmara de Fernandópolis
aprova proposta do 
reFis por unanimidade
Vereadores realizaram mudanças no texto 
original enviado pelo Executivo.                     Página A3

Página A6

Município registra 2 casos de Covid nesta quarta

prefeitura entrega 
das chaves casas 
para beneficiários 
No total, 219 famílias foram contempladas

Na manhã de terça-feira, 
dia 14, as famílias be-
neficiárias do empreen-
dimento habitacional 
“Fernandópolis I” rece-

beram a chave e participaram da as-
sinatura de contrato de suas casas. O 
evento organizado pela Prefeitura de 
Fernandópolis contou o com a parceria 
da Caixa Econômica Federal e CDHU. 
Na oportunidade, as famílias também 
puderam solicitar a ligação de água 
para a Sabesp e energia para a Elektro, 
para que possam em breve mudar para 
suas casas. Página A5

Águia ainda tem chances matemáticas de no 
Estadual, mas a missão é complicada.       Página A14

eliminado?
Fefecê segue sem
vencer após sete
rodadas do paulista

amigos e 
familiares fazem 
rifa em prol de 
tratamento de 
garoto de 6 anos

Traficante
é preso com ajuda
de cão farejador

Página A15

Página A13

Campanha busca recursos
para exames de Otávio

Flagrante foi feito pela Polícia Ambiental.  Página A11

proprietário é multado
em mais de r$ 10 mil por atear 
fogo e cortar árvores em área
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alesp aprova proposta que 
simplifica investimentos 
na educação do estado
Plenário acatou emendas que beneficiam alunos com necessidades
especiais e municípios com estudantes mais vulneráveis

à  CÂMara DOS depUTados

O
s parlamentares da 
Assembleia Legis-
lativa do Estado de 
São Paulo aprovaram 
na terça-feira (14/9), 
durante sessão extra-

ordinária, o Projeto de Lei 539/2021, de 
autoria do Executivo, que simplifica 
a assistência técnica e investimen-
tos estaduais na educação básica 
pública. Mudanças acatadas pelo 
Plenário beneficiam profissionais da 
área, alunos com necessidades es-
peciais e municípios com estudantes 
mais vulneráveis.

Ainda na sessão, a pedido do depu-
tado Barros Munhoz (PSB), parlamen-
tares fizeram um minuto de silêncio 
em homenagem aos cinco membros 
da família Ometto e piloto e copilo-
to que perderam a vida no acidente 
aéreo ocorrido hoje em Piracicaba.

O presidente da Assembleia, depu-
tado Carlão Pignatari, lembrou que 
a família foi uma das precursoras da 
produção de etanol e açúcar, e usina 
de gás em São Paulo. “Infelizmente, 
com 14 segundos de voo, foi perdida a 
vida do piloto, copiloto e de toda uma 
família”, lamentou Carlão Pignatari, 
que definiu o fato como uma tragédia.

EducAçãO
O projeto aprovado na sessão cria o 

Plano de Ações Integradas do Estado 
de São Paulo (Painsp), e desburocratiza 
ações voltadas à educação ao permitir 

a adoção de novas modalidades de 
regime de colaboração entre o Estado 
e os municípios.

Pela proposta, acordos de colaboração 
feitos entre o Estado, por meio da Se-
cretaria da Educação, e as prefeituras, 
poderão ser celebrados através de um 
termo de compromisso, dispensando 
a necessidade de convênios. Além 
disso, a transferência dos recursos 
estaduais será feita diretamente aos 
municípios via depósitos em contas 
correntes.

Três modificações ao projeto adota-
das pela relatora Dra. Damaris Moura 
(PSDB) com base em sugestões de 
deputadas e deputados já haviam 
passado pelas comissões temáticas 
na última quinta-feira (9/9), e foram 
confirmadas em Plenário.

Dessa forma, as assistências técnica 
e financeira, que no texto inicial eram 
focadas no investimento em materiais 
didáticos, pedagógicos e tecnologias 
educacionais; no transporte e na ali-
mentação escolar; na formação de 
profissionais; na infraestrutura; em 
equipamentos e avaliação educacional, 
passam a englobar também estratégias 
de aprendizagem voltadas aos alunos 
com altas habilidades, superdotados 
ou com necessidades especiais.

Ainda nesse sentido, os parlamen-
tares acrescentaram a educação in-
clusiva; a valorização de profissionais 
e a gestão pedagógica no grupo de 
ações passíveis de investimento.

Outra alteração foi para priorizar o 
repasse de recursos aos municípios 

onde estão localizadas as escolas 
públicas com estudantes com maior 
vulnerabilidade socioeconômica e 
educacional. A medida, no entanto, 
depende de decreto da Secretaria da 
Educação. A norma regulamentar 
deverá incluir também metas, pro-
gramas e atividades que poderão 
constar nos termos de compromisso; 
novos critérios para os repasses; e 
condições a serem atendidas pelos 
municípios interessados.

Os parlamentares também determi-
naram a obrigatoriedade de prestação 
de contas sobre a aplicação dos re-
cursos no Plano de Ação, juntamente 
com outros detalhes, como plano de 
desembolso e de aplicação financeira, 
e cronograma de execução das ações.

Municípios que quiserem aderir ao 
Painsp deverão manifestar interesse via 
sistema informatizado, especificando 
em quais ações planejam aplicar os 
recursos ou receber assistência técnica.

Para maior segurança, as movimenta-
ções serão restritas ao meio eletrônico. 
Os recursos remanescentes terão até 
30 dias após o término do termo de 
compromisso para serem devolvidos 
à Secretaria da Educação, e o repasse 
estadual poderá ser suspenso caso os 
municípios descumpram obrigações 
previstas no termo.

A gestão municipal que não pres-
tar ou tiver as contas rejeitadas pela 
pasta da Educação ou pelo Tribunal 
de Contas poderá ser proibida de fir-
mar novos termos de compromisso 
ou prorrogar o que estiver vigente na 

data. Se o problema não for resolvido, 
as administrações municipais ficam 
sujeitas a responder por atos ilícitos 
e reembolsar o Estado com correção 
monetária e multa.

A proposta irá retornar para análise 
do Executivo. Se sancionada, total 
ou parcialmente, entra em vigor três 
meses após ser publicada no Diário 
Oficial do Estado.

dEbAtE
Durante a sessão, o deputado Carlos 

Giannazi (PSOL) afirmou que que o 
projeto não apresentará impactos 
efetivos. “Isso já existe. Esse regime 
de colaboração já é determinado pela 
Constituição Federal. É obrigação, o 
Estado tem que fazer suplementação”, 
disse. “Ele não avança, não investe 
mais na educação”, complementou 
o parlamentar.

Já o líder do governo na Assem-
bleia, deputado Vinícius Camarinha 
(PSB), defendeu a aprovação. Para 
ele, o Parlamento deu um passo im-
portante ao dar aval à proposta. “O 
projeto é uma nova repactuação de 
repasses de recursos do Estado para 
os municípios. Os recursos apoiarão 
as escolas em reformas, ampliações e 
investimentos que são fundamentais 
na valorização do ensino do Estado 
de São Paulo”, afirmou.

É uma medida eficiente para que “as 
nossas escolas, tanto as municipais 
como as estaduais, tenham assistên-
cia técnica rápida. É uma noite de 
vitória”, comemorou também Analice 
Fernandes, líder do PSDB na Alesp.

Plenário Juscelino Kubitschek durante Sessão Extraordinária

 Da redação

contato@oextra.net
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Câmara Municipal aprova 
reFis por unanimidade
Vereadores realizaram mudanças na proposta original enviada pelo Executivo

à  Fernandópolis

 Da redação

contato@oextra.net
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O 
REFIS (Projeto de Re-
cuperação Fiscal) foi 
aprovado na última 
terça-feira, 14, por 
unanimidade pelos 
vereadores da Câ-

mara de Fernandópolis. O Refis irá 
beneficiar devedores com município 
até o ano de 2020.

Diversas emendas para alterar o 
projeto original do Executivo foram 
propostas, e aceitas. Agora, multas 
e juros deverão ser suprimidos, en-
quanto no texto original estava pre-
visto a cobrança em todas as dívidas.

Dívidas com IPTU, e taxas com o 
município poderão ser parceladas 
em até 36 vezes.

Caso o contribuinte tenha dívidas 
em aberto em mais de um imóvel, 
ele terá que parcelar toda a dívida 
vinculado no CPF/CNPJ com a pre-
feitura, não sendo possível parcelar 
de apenas um dos imóveis.

Importante lembrar que se o con-
tribuinte aderir a este REFIS e não 
cumprir com o pagamento, ele per-
de o direito de participar de outros 
REFIS até que a dívida original seja 
paga.A

A adesão ao REFIS poderá ser re-
alizada até o final deste ano, no dia 
31 de dezembro de 2021.

A adesão ao REFIS poderá ser realizada até o final deste ano, no dia 31 de dezembro de 2021



Governo do estado 
recua sobre iCMs de
bares e restaurantes

Estado de São 
Paulo vai deixar 

de arrecadar 
aproximadamente 

100 milhões de 
reais por ano

à  redUção

O 
governador João Do-
ria (PSDB) anunciou 
nesta quarta-feira, 
15, uma redução no 
ICMS do setor de ba-
res e restaurantes no 

estado. De acordo com o governa-
dor, a alíquota, que atualmente é de 
3,69%, cai para 3,2%.

Com a redução, o estado vai deixar 
de arrecadar 100 milhões de reais 
por ano. Segundo o secretário da Fa-
zenda e do Planejamento, Henrique 
Meirelles, essas empresas sofreram 
todos os impactos da pandemia.

“A redução vai beneficiar cerca de 
250 mil empresas e isso só foi pos-
sível após muitas conversas com o 
setor. Isso significa uma redução de 
13% em custo. O benefício é necessá-
rio para este setor que mais emprega 
no estado”, explicou Meirelles em 
coletiva de imprensa no Palácio dos 
Bandeirantes.

 Da redação

contato@oextra.net

São Paulo vai deixar de arrecadar 100 milhões de reais por ano

a4 | imposto | QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021  
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 seCoM

Prefeitura de Fernandópolis

à  Moradia

prefeitura entrega 
casas para beneficiários 
do ‘Fernandópolis i’
No total, 219 famílias foram contempladas

N
a manhã de ter-
ça-feira, dia 14, as 
famílias benefici-
árias do empreen-
dimento habitacio-
nal “Fernandópolis 

I” receberam a chave e participa-
ram da assinatura de contrato de 
suas casas.

O evento organizado pela Pre-
feitura de Fernandópolis contou o 
com a parceria da Caixa Econômica 
Federal e CDHU. Na oportunida-
de, as famílias também puderam 
solicitar a ligação de água para a 
Sabesp e energia para a Elektro, 
para que possam em breve mudar 
para suas casas.

Na oportunidade, o prefeito An-
dré Pessuto fez a entrega simbólica 
das chaves e falou sobre a impor-
tância do momento. “Estou muito 
feliz com a chegada desse dia, tra-

balhamos incansavelmente para 
que todas essas famílias fossem 
beneficiadas e realizassem o sonho 
da casa própria. Todas as parcerias 
foram fundamentais para o sucesso 
do empreendimento. Parabéns a 
todos os contemplados”, disse.

Emocionada, Erica Cristina da 
Silva Graciano, uma das ganhado-
ras, agradeceu a todos os envolvi-
dos nesse processo. “Hoje é um dia 
inesquecível na minha vida. No dia 
do sorteio, meu nome foi o último a 
ser chamado e desde aquele dia sou 
muito grata por essa oportunidade, 
obrigada a todos que trabalharam 
tanto para que esse momento che-
gasse. Ter uma casa própria é tudo 
o que eu sempre quis para viver 
com minha família”, finalizou. 

No total, são 219 casas com área 
de 48,82m² divididas em dois dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro. 
O programa destina as moradias 
para as famílias com renda de até 
R$1,8 mil.



a6 | pandemia | QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021  

Fernandópolis registra 
2 casos de Covid-19 
nesta quarta-feira

à  BoleTiM epideMiolóGiCo

Outros 25 pacientes aguardam resultados de exames

 Da redação

contato@oextra.net

O 
Boletim Epide-
miológico de Fer-
nandópolis desta 
quarta-feira, 15, 
traz o registro de 
apenas 2 casos 

positivos para coronavírus. O mu-
nicípio chega a 13.765 infectados 
pela doença. 

O informativo traz ainda 30.398 
testes negativos e 13.384 pacien-
tes curados. Os casos tratados 
como suspeitos são 25. 

Até o momento, 347 pessoas já 
morreram devido a complicações 
da Covid-19 em Fernandópolis. O 
município não registra óbito há 
9 dias.

Conforme deliberação da Se-
cretaria Estadual da Saúde, to-
das as pessoas com síndromes 
gripais são testadas por meio 
da coleta de exames para o Co-
vid-19. A testagem é realizada 
de acordo com o período de iní-
cio dos sintomas, por PCR ou 
Teste Rápido.
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à  oCUpação

Cai para 6 o número de 
pacientes internados por
Covid-19 na santa Casa
São 5 pacientes de 
Fernandópolis e um 
de Ouroeste

A 
UTI própria para co-
ronavírus da Santa 
Casa de Fernandó-
polis tinha nesta 
quarta-feira, 14 de 
setembro, 5 pacien-

tes confirmados para Covid-19 in-
ternados na ala. Mais um paciente 
confirmado com a doença estava na 
enfermaria.

No total, são 6 pacientes em tra-
tamento da doença, um a menos 
do que no boletim anterior, sendo 
5 de Fernandópolis e um de Ou-
roeste.

Os dados constantes no informati-
vo referem-se ao registro do número 
de pacientes internados no horário 
base de sua elaboração, conforme 
controle do Núcleo Hospitalar de 
Epidemiologia da Santa Casa de 
Fernandópolis

Confira ao lado os dados do bole-
tim completo:

 Da redação

contato@oextra.net
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à  serViço

Programa atende quem não consegue comparecer ao posto de saúde durante o dia

UBs de Mira estrela 
atende trabalhadores 
em período noturno

N
a última ter-
ça-feira, 14, a 
equipe da UBS 
de Mira Estre-
la realizou os 
atendimentos do 

Programa Saúde do Trabalhador. 
O horário estendido, das 17h às 
21h, atendeu os trabalhadores 
que não conseguem comparecer 
ao posto de saúde durante o dia, 
em função do horário de traba-
lho ou por trabalhar em outros 
municípios.

Dentre os atendimentos, teve a 
aplicação de vacinas, a realização 
de preventivos, aferição de pressão 
arterial, teste de glicemia, teste rá-
pido para HIV, Sífilis, Hepatite B e 

C, avaliação bucal e consultas mé-
dicas.

A prefeita Priscilla acompanhou 
os atendimentos e ressaltou a im-
portância de manter a saúde em 
dia. “O objetivo é promover e cons-
cientizar sobre a necessidade do 
autocuidado, estimular a preven-
ção para evitar possíveis doenças 
e assim, manter a qualidade de 
vida. Entendemos que a maioria 
dos trabalhadores ficam limitados 
devido aos seus horários de traba-
lho, e por isso, oferecemos uma al-
ternativa para que possam receber 
os atendimentos médicos”, reforça 
a prefeita.

De acordo com a enfermeira res-
ponsável pela UBS, Ana Paula Mar-
ques, a intenção é que o Programa 
Saúde do Trabalhador seja realiza-
do, pelo menos, uma vez ao mês. 

 Da redação

contato@oextra.net
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à  serViço

Os munícipes serão atendidos
através de agendamento e casos 
de urgência e emergência

Macedônia estende 
atendimento público 
odontológico até 22 horas

V
isando atender a toda 
população, inclusive 
aquelas que duran-
te o dia não podem 
devido a outros com-
promissos ou por es-

tarem trabalhando, a prefeitura do 
município de Macedônia estendeu 
o horário de atendimento até as 22 
horas.

cONFIRA OS hORÁRIOS
dE AtENdIMENtO:

l Dra. Cláudia das 7h às 11h;
l Dr. Renato das 11h às 15h;
l Dra. Bianca das 15h às 22h.

Os munícipes serão atendidos 
através de agendamento e casos 
de urgência e emergência. Basta 
comparecer pessoalmente ou li-
gar no telefone da UBS 3849-1317 
e agendar seu horário com a se-
cretaria do consultório odontoló-
gico.

 Da redação

contato@oextra.net
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à  CUidado!

doença “urina preta” 
pode estar relacionada a 
consumo de frutos do mar
Ministério alerta para o consumo dos produtos sem o selo de inspeção

 Da redação

contato@oextra.net

O 
Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) 
divulgou uma nota na 
qual alerta sobre uma 
possível relação entre 

os casos de doença de Half, conheci-
da como “urina preta”, observados 
este ano no Brasil, e o consumo de 
peixes, mariscos e crustáceos sem o 
selo dos órgãos de inspeção oficiais.

De acordo com a pasta, todos os 
casos notificados e em investigação 
estão sendo acompanhados por epi-
demiologistas do Ministério da Saúde, 
em cooperação com os Laboratórios 
Federais de Defesa Agropecuária 
(LFDA) e o Instituto Federal de Santa 
Catarina (IFSC).

A doença de Haff apresenta como 
sintomas rigidez muscular frequen-
temente associada ao aparecimento 

de urina escura, que resulta de insu-
ficiência renal. Ela se constitui em 
um tipo de rabdomiólise, nome dado 
para designar uma síndrome que gera 
a destruição de fibras musculares 
esqueléticas e libera elementos de 
dentro das fibras - como eletrólitos, 
mioglobinas e proteínas - no sangue.

A nota do Mapa informa que os 
primeiros sinais e sintomas podem 
se manifestar nas 24 horas após o 
consumo de peixe cozido, lagostim e 
outros frutos do mar contaminados. 
“A enfermidade é considerada emer-
gente e, por ter origem desconhecida, 
enquadra-se como evento de saúde 
pública (ESP), sendo considerada de 
notificação compulsória”, diz a nota.

Ainda segundo o ministério, os 
primeiros casos de doença de Half 
registrados no Brasil foram em 2008, 
com origem em espécies de água 
doce como o Pacu (Mylossoma spp), 
tambaqui (Colossoma macropomum) 
e pirapitinga (Piaractus brachypo-

mus), bem como em peixes de água 
salgada, como a arabaiana/olho-de
-boi (Seriola spp) e badejo (Mycte-
roperca spp).

Foram também registrados casos 
em 2016 e, agora, em 2021. Diante da 
situação, o Mapa está orientando a 
população a ficar atenta na hora de 
comprar pescados, de forma geral. 
“Peixes, mariscos e crustáceos comer-
cializados devem conter o selo dos 
órgãos de inspeção oficiais”, alerta 
o ministério, ao informar que produ-
tos identificados pelo carimbo de 
inspeção na rotulagem possibilitam 
a rastreabilidade de sua origem, o 
que os torna seguros.

A dificuldade para a identificação 
do material contaminado está no fato 
de que a toxina causadora não tem 
gosto nem cheiro específicos, o que 
torna mais complexa a sua percep-
ção. Nos relatos registrados ao longo 
dos anos, pessoas acometidas da 
doença ingeriram diferentes tipos 

de peixe, como salmão, pacu-man-
teiga, pirapitinga, tambaqui, e de 
diversas famílias como Cambaridae 
e Parastacidae.

“Pesquisas sobre os possíveis 
agentes causadores estão sendo 
realizadas pelo LFDA e o IFSC, a 
partir das amostras coletadas dos 
alimentos consumidos, bem como 
de material biológico dos próprios 
pacientes acometidos. Por ter sido 
registrada em diversos biomas (rios, 
lagos, mares etc) e espécies, não é 
possível, até o momento, determinar, 
com base nos casos analisados, os 
ambientes e animais envolvidos”, 
informa a nota.

De acordo com o Mapa, foram feitas 
pesquisas de amostras na busca por 
“moléculas suspeitas”, especialmen-
te de grupos onde é mais provável 
encontrar toxinas causadoras da do-
ença de Haff. No caso, “moléculas 
análogas que podem ser produzidas 
por microalgas tóxicas”.
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à  Em Mira esTrela

proprietário é multado 
em mais de r$ 10 mil 
por atear fogo e cortar 
árvores em área rural
Flagrante aconteceu durante policiamento ambiental

Sitiante foi flagrado ateando fogo em vegetação seca

 Da redação

contato@oextra.net

A 
polícia ambiental 
flagrou o proprietá-
rio de uma área ru-
ral ateando fogo em 
parte da vegetação 
seca nas imedia-

ções do Córrego Aroeira em Mira 
Estrela, além de constatar o corte 
de 21 árvores nativas e exóticas lo-
calizadas em área de preservação 
de permanente.

A fiscalização gerou um mapa geor-

referenciado apontando a pastagem 
e a área de preservação permanente 
que foi atingida pelo fogo, bem como 
as árvores suprimidas, sendo lavrado 
em desfavor do infrator Auto de Infra-
ção Ambiental com multa simples no 
valor total de R$ 10.772,25.

Cabe destacar que neste período 
ocorre a Operação Corta Fogo, onde 
a Polícia Militar Ambiental realiza 
fiscalização de focos de incêndios 
e focos de queimadas em toda a re-
gião, para que ocorra a prevenção e 
a repressão no combate aos incên-
dios florestais.

Fotos: Divulgação/PM Ambiental

Foi constatado o corte de 21 árvores nativas e exóticas
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à  ConTraVenção

5 horas após ser liberado 
para saída temporária, 
reeducando é detido
Ele invadiu uma loja e se escondeu entre móveis, dizendo que estava sendo perseguido

P
oucas horas após ser 
liberado para a saída 
temporária, um reedu-
cando de 40 anos foi 
detido no centro de 
Rio Preto por causar 

confusão dentro de um estabele-

cimento comercial. Por volta do 
meio dia, já sob efeito de drogas, o 
homem invadiu uma loja de móveis 
e se escondeu atrás de mobílias, 
dizendo que estava sendo perse-
guido por pessoas que queriam 
pegá-lo.

Como uma vendedora estava so-
zinha no local, ela ficou com medo e 
pediu ajuda de populares que tenta-

ram, sem sucesso, tirar o reeducan-
do de lá. A Polícia Militar foi aciona-
da e precisou imobilizar o homem.

Ele foi levado para a Central de Fla-
grantes, onde assumiu ter feito uso 
de crack e cocaína.

Uma das condições para a saída 
temporária é que o preso informe um 
endereço fixo onde vai permanecer 
durante os seis dias do benefício. 

Deste modo, policiais em atividade 
delegada podem checar se os reedu-
candos estão cumprindo as regras 
estabelecidas.

No entanto, há casos de presos 
que, sem vínculo familiar, saem dos 
Centros de Progressão Penitenciá-
rias e passam os dias nas ruas.

O caso foi registrado como contra-
venção penal de embriaguez.

 Da redação

contato@oextra.net
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à  Em Cana

Flagrante realizado 
pela Força Tática 
com auxílio do Canil 
do BAEP da PM

Traficante é preso com 
ajuda de cão farejador

atos oficiais

(17) 99683-5814  (parTiC.)

ConsórCio ConTeMplado
CrÉdiTo r$ 410 Mil

para CoMpra de iMóVel /
ConsTr. / CapiTal Giro

QUero r$ 45 Mil +  TransF.  diV.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Presencial
Processo nº 34/21
Pregão nº 13/21

Convenio firmado com a Secretaria de desenvolvimento Social,
Processo SEDS N. 2020/00292

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão (Presencial) acima citado para aquisição 
de veículo e equipamentos, conforme descritivo, constante do edital. A Sessão do pregão 
dar-se-á no dia 04 de outubro de 2021, tendo como início o credenciamento das empresas 
participantes, que ocorrerá a partir das 08:10 horas. O Prazo para credenciamento transcorrerá 
impreterivelmente durante o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente 
estabelecido e, ao termino deste se dará a abertura de envelopes das propostas, interposição 
de lances e demais. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o prazo de credenciamento 
poderá ser dilatado. As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão 
obter maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, na Rua 13 de maio, 
1211, Centro, pelo telefone (17) 3639 9020, bem como no site: www.populina.sp.gov.br 

Populina, 15 de setembro de 2021.
ADAuto SEvEro PiNto

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 16 de Setembro de 2021.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.101.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo

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

 

Cão farejador ajudou os policiais a localizar a droga

U
m cão farejador aju-
dou a Polícia Militar 
de Votuporanga a 
prender um trafican-
te de 19 na última 
terça-feira, 19.

O suspeito, que já era conhecido 
nos meios policiais pelo envolvimen-
to com o mundo das drogas, foi avis-
tado pelos integrantes da Força Tá-
tica saindo de casa, mas ao avistar a 
viatura retornou imediatamente para 
o imóvel. Diante da atitude suspei-
ta, ele foi acompanhado e abordado 
pelos policiais.

Com ele, foi encontrado um pedaço 
de um tijolo de maconha. Com a aju-
da da equipe do BAEP de Rio Preto 
que estava em patrulhamento pela 
cidade, foi realizada uma ‘varredura’ 
na casa do criminoso.

 Em um dos quartos, o cão farejou 
mais drogas, sendo apreendidos 
quatro pedras brutas de crack, o su-
ficientes para o preparo de cerca de 
600 porções.Também foram apreen-
didas balança de precisão, dinheiro 
do tráfico e produtos para manipu-
lação dos entorpecentes.

Ele foi levado à Central da Polícia 
Civil e autuado em flagrante. 

Drogas, dinheiro e balança de 
precisão foram apreendidos

 Da redação

contato@oextra.net

Fotos: Divulgação/PM
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à  QUarTa diVisão

Águia ainda tem chances matematicamente no Estadual, 
mas classificação é missão complicada

eliminado? Fefecê 
segue sem vencer após 
7 rodadas do paulista

m
ais uma derrota! 
Ou melhor, mais 
um jogo sem vi-
tória. O Fernan-
dópolis Futebol 
Clube (Fefecê) 

não vence! No máximo empata! Na 
tarde desta quarta-feira, dia 15, em 
Matão, a Águia perdeu de 2 a 1 para 
a Matonense em partida válida pela 
sétima rodada do Campeonato Pau-
lista da Quarta Divisão.

De acordo com o regulamento da 
competição, a Águia não está elimi-
nada matematicamente, mas classi-
ficação ainda é missão complicada. 
Taquaritinga e Matonense lideram a 
chave com 14 pontos ganhos. Na se-
quência vem Inter de Bebedouro (12), 
Catanduva (11), Fefecê (4) e América, 
com um ponto conquistado.

 Da redação

contato@oextra.net

A próxima partida do Fefecê é no 
domingo, dia 19, contra o Taquaritin-
ga, na casa do adversário. No mesmo 
dia, porém, às 10h, a Matonense re-
cebe a Inter de Bebedouro.

EStAduAL
O Campeonato Paulista da Quar-

ta Divisão é disputado por 30 clu-
bes divididos em cinco grupos, 
onde se enfrentam em turno e re-

turno dentro do próprio grupo. Os 
três melhores de cada chave, além 
do quarto melhor colocado entre 
todos os grupos, avançam às oita-
vas de final.

(17) 3442-2011  

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
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à  CÍrCUlo DO BeM!

Em Fernandópolis, campanha ganha 
força nas redes sociais e busca recursos
para Otávio poder realizar alguns
exames e fechar o seu diagnóstico

amigos e familiares fazem 
rifa em prol de tratamento 
de garoto de 6 anos

F
amiliares e amigos do 
jovem Otávio, de 6 anos, 
estão promovendo uma 
rifa beneficente, em Fer-
nandópolis, com a inten-
ção de arrecadar recursos 

para que o jovem realize alguns exa-
mes, feche o seu diagnóstico e, assim, 
passe pelo tratamento correto para o 
seu desenvolvimento psicomotor.

De acordo com os organizadores 

da rifa “Amigos do Otávio”, o prê-
mio será uma tarde animada para 
a criançada com pula-pula e uma 
cesta de guloseimas. O valor da rifa 
é de R$ 10,00.

Ainda segundo a organização da 
iniciativa, o sorteio será no dia 10 
de Outubro pelas redes sociais. A 
premiação será entregue no Dia das 
Crianças.

Quem estiver interessado em aju-
dar na campanha, mais informações 
podem ser obtidas pelo telefone (17) 
98847-1068. 

 Da redação

contato@oextra.net
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MALhAçãO
Quinta-feira, 17h30

Karina visita o apartamento de Gael e Bete ouve 
quando a menina confessa sentir saudades do pai. 
Os alunos da academia de Gael ignoram Wallace. 
Lobão chantageia Karina e garante que vai livrar 
Gael se a menina o chamar de pai. Lucrécia avisa 
a Edgard e Jade que sua cirurgia foi marcada. João 
descobre que Dandara está grávida e tem uma cri-
se. Lobão confessa a Nat que armou para brigar 
com Gael. Nat confessa que gosta de Duca. Kari-
na sente saudade de sua casa. A analista de João 
consegue recuperar o menino de seu estado de cho-
que. Jade e Henrique se aproximam e Cobra fica 
com ciúme. Lobão manipula Karina para que a ga-
rota o chame de pai na frente de Gael.

PEGA PEGA
Quinta-feira, 19h15

Malagueta beija Maria Pia. Luiza pede que Pedri-
nho lhe relate o dia do acidente de Mirella. Isabel 
revela a Eric que está sendo procurada pela polí-
cia. Eric se preocupa ao saber que Luiza e Antô-
nia estão atrás da ex-babá de Bebeth e dá dinhei-
ro para Isabel se afastar da cidade. Pedrinho conta 
a Luiza que, segundo Athaíde, as provas do aci-
dente de Mirella foram adulteradas. A foto de Mô-
nica é divulgada na mídia como foragida da polí-
cia. Domênico e Antônia interceptam o ônibus de 
Mônica e Evandro.

NOS tEMPOS dO IMPERAdOR
Quinta-feira, 18h00

Dolores se arrepende te ter mentido para a irmã. 
Pilar confronta Samuel, e Tonico comemora a dis-
cussão entre os dois. Eudoro estranha o compor-
tamento de Dolores. Germana e Licurgo denun-
ciam Quinzinho e Clemência para Borges. Pilar 
não acredita nas explicações de Samuel e os dois 
terminam o relacionamento. Dolores decide con-
tar a verdade a Pilar, mas Tonico arma para que 
as duas não se encontrem. Pilar decide aceitar a 
bolsa de estudos e viajar para os Estados Unidos.

chIQuItItAS 
Quinta-feira, 20h30

A pedido de Gabriela, Simão passa antes na casa de 
Elisa e Joaquim. Os dois contam sobre ter ajudado 
Miguel, que foi fugido após ser perseguido por pes-
soas a mando de Carmen. Matilde, Armando, Cin-
tia, Carmem e Marian estão juntos no túnel do orfa-
nato com as quatro telas, que juntas se transformam 
com magia e abrem a porta. Na sala secreta não en-
contram tesouro e Carmen diz que precisam procu-
rar e descobrir o enigma nas pedras do local. Hele-
na chama Neco e pede desculpa ao garoto por tudo. 
Ela diz que consegue enxergar que realmente exa-
gerou e que se não fosse o garoto a Lúcia estaria pre-
sa em sua casa. Os dois se abraçam. Tati conta para 
Ana que existe um tesouro no orfanato.

GÊNESIS
Quinta-feira, 20h50

Sheshi tenta salvar um ente querido. Judá deixa o 
acampamento. No palácio, o empenho de José cha-
ma atenção.

IMPÉRIO
Quinta-feira, 21h00

Cristina deixa Genève. Carmem conta para Orvil-
le sobre os planos de Helena. Ismael e Lorraine su-
gerem que Naná se case com Antônio para adotar 
Luciano. Marta assusta Téo. Helena dá um ultima-
to em Orville. Magnólia e Severo se convidam para 
jantar na casa de Cláudio e Beatriz. José Alfredo 
vai para a casa de Maria Ísis. Reginaldo retorna à 
casa de Jurema. Cristina volta de viagem. Batista 
e Kelly se surpreendem com a presença de José.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIES
Mudança no papel profis-
sional, ou no plano de car-

reira, anuncia maior poder. O dia trará 
um fechamento importante e início de 
relações. Conflitos íntimos poderão vir 
à tona e levantar questionamentos so-
bre a continuidade ou não de uma par-
ceria, amizade ou relacionamento próxi-
mo. Negócios estarão aquecidos, ligue 
o radar nas oportunidades e invista no 
seu futuro.

tOuRO 
Acelere o passo no traba-
lho. Com mais organiza-

ção, você poderá iniciar atividades e 
aumentar a produção. Espere por bons 
resultados num assunto jurídico ou aca-
dêmico. Ganho de reputação e de pres-
tígio profissional refletirá na área finan-
ceira. No amor, a construção do futuro 
dependerá da divisão de responsabi-
lidades. Planos e escolhas poderão ser 
revistos nesta fase.

GÊMEOS 
Embarque numa onda de 
energia positiva, resol-

va pendências da família, da casa ou 
do passado e coloque a vida em or-
dem. Boas estratégias e ideias origi-
nais não faltarão para enriquecer seus 
projetos e brilhar na carreira. Você fa-
rá conquistas pessoais importantes 
nesta fase. Cuide do corpo, da saúde 
e do seu equilíbrio. Harmonia cotidia-
na será essencial.

câNcER
Tome inciativas nos relacio-
namentos, arrume a casa 

e amplie o diálogo com a família. For-
talecer as bases afetivas e aprofundar 
vínculos será fundamental nesta fase. 
Novas amizades trarão chances para 
o amor, se estiver só. No casamento, o 
assunto “filhos” e planos para o futu-
ro entrarão em pauta. Compartilhe so-
nhos e imprima mais emoção numa re-
lação especial.

LEãO
Comunicações estarão ace-
leradas nesta fase. Amplie 

contatos de trabalho, pesquise infor-
mações e acerte documentos. Ven-
cer burocracias, administrar os bens 
com inteligência e manter o orçamen-
to equilibrado serão desafios que você 
poderá vencer nesta fase. Dê atenção 
aos assuntos de família e elimine pen-
dências. O dia será bastante produti-
vo. Negocie acordos.

VIRGEM
Despesas poderão aumen-
tar nesta fase. Planeje o or-

çamento e espere por oportunidade 
de ganho extra também. Fase de con-
quistas na área financeira, no trabalho 
e na saúde. Aproveite a passagem do 
Sol por seu signo para brilhar, assumir 
mais poder e decidir mudanças no pro-
jeto de vida. O dia trará soluções prá-
ticas, convite de viagem e entusiasmo 
com novos planos. 

LIbRA 
Novidades da família cria-
rão um ambiente prote-

tor. Curta momentos carinhosos e re-
confortantes. Proximidade de uma 
viagem animará o clima. Parta para a 
ação e conte com maior poder de de-
cisão, com Marte em seu signo. Ótimo 
momento também para movimentar 
o corpo, treinar ou caminhar e sair da 
inércia. Conquistas pela frente! Am-
plie atividades.

EScORPIãO
Afaste pensamentos nega-
tivos com meditação e sin-

tonia com a espiritualidade. A intuição 
estará forte e trará descobertas. Tal-
vez você mude de opinião numa deci-
são tomada anteriormente. Esclareça 
dúvidas, cheque informações e conte 
com bons argumentos em negociações. 
Transações comerciais terão andamen-
to positivo. Mudanças no ambiente so-
cial. Amor em alta!

SAGItÁRIO
Atividades em grupo e vida 
social estarão agitadas nes-

ta fase. Ingresse num grupo influente e 
amplie a presença nas redes. Momen-
to positivo para tomar decisões sobre 
o futuro e alavancar a carreira. Propos-
ta profissional ou promoção aumenta-
rá seus rendimentos e poder. Resolva 
assuntos financeiros e ganhe liberda-
de. Sucesso profissional. Não se envol-
va em fofocas.

cAPRIcóRNIO
Revele seu poder, projete 
a imagem e embarque em 

novas experiências. Ótimo momento 
para iniciar um empreendimento e to-
mar decisões de vida. Uma viagem en-
trará no radar. Notícias de longe ani-
marão o clima, hoje. Aproveite também 
para resolver uma pendência financei-
ra com uma amizade e encerrar con-
flitos. Surpresa gostosa e emoção es-
quentarão o amor.

AQuÁRIO
Viagens intensificarão o 
amor. Aposte em mudan-

ças no lifestyle e pratique nova filosofia. 
O dia destacará os sonhos e aumenta-
rá a sintonia com a força interior. Re-
lações profissionais poderão ser des-
gastantes neste momento. Foque nos 
estudos, amplie conexões internacio-
nais ou com pessoas de outras cidades, 
ganhe relevância e poder de influência. 
Poder e prestígio em alta!

PEIXES 
Conexões poderosas em 
outro ambiente ou grupo 

poderão resultar em novas parcerias. 
O dia será movimentado na vida social 
e na equipe de trabalho. Aprofunde re-
lações, firme amizades e acelere ativi-
dades comerciais. Talvez precise adiar 
uma viagem ou resolver uma pendên-
cia familiar. Preocupações financeiras 
cobrarão decisões e mudança de estra-
tégia em negociações.
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após polêmicas, 
mãe de Gabriel Medina 
parabeniza o filho pelo 
tricampeonato mundial
Relações do surfista com a família estão abaladas desde o casamento dele com Yasmin Brunet

S
imone Medina, mãe de 
Gabriel Medina, come-
morou na quarta, 15, o 
tricampeonato do filho no 
Circuito Mundial de Surfe, 
em Trestles, nos Estados 

Unidos, nesta terça-feira, 14. A relação 
do surfista com a sua mãe e outros 
familiares tem sido marcada por desa-
venças e polêmicas  desde que ele se 
casou com a modelo Yasmin Brunet, 
33. No Stories do Instagram, Simone 
repostou publicações da conquista do 
filho, e em uma delas escreveu: “Pa-
rabéns, Gabriel Medina. Este sempre 
foi o sonho e objetivo! Deus cumpre o 
que promete. Deus o abençoe”.

Em outras duas publicações repos-
tadas por ela, aparecem imagens de 
Gabriel ao lado do padrasto, Charles 
Medina, que era seu técnico antes 
das brigas, e depois do surfista com 
a família. O texto diz: “Este tricampe-
onato só foi possível porque o castelo 
tem os alicerces fortes.”

Em fevereiro deste ano, os proble-
mas na família de Medina começa-
ram a tomar contornos públicos. Ele 
e Yasmin pararam de seguir a mãe 
e o padrasto dele nas redes sociais. 
Simone e Charles também deixaram 
de acompanhar as publicações do 
filho e da nora.

De acordo com uma reportagem do 
jornal Extra, publicada na ocasião, os 
pais não teriam aprovado o casamento 
relâmpago e estariam preocupados 
com a influência da modelo na carreira 
do filho. O afastamento teria culmina-
do com a demissão de Charles, que 
o acompanhava desde o começo da 

O surfista Gabriel Medina e sua mãe, Simone

 Da redação
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Foto: Instagram/simonemedina

carreira. Oficialmente, Medina afirmou 
que a decisão foi tomada para que 
Saldanha possa se dedicar à carreira 
da irmã dele, Sophia Medina.

“Eu estava pensando em todos, 
quero deixar meu pai fazer o traba-
lho com minha irmã, ela precisa mais 
do que eu agora”, contou ele ao site 
especializado Waves. “Estou enve-
lhecendo e sinto que posso fazer isso 
sozinho.”

No entanto, a família tem postado 
nas redes sociais desde então frases 
que têm sido percebidas pelo público 
como indiretas de lado a lado. Em 
uma publicação, Simone lembrou o 
fato de o filho e a nora pararem de 

segui-la nas redes sociais. “Qual o 
seu signo? Bloqueada”, ironizou.

A briga familiar parece não ter atin-
gido apenas o casal. A influenciadora 
digital Bruna Bordini afirmou que ela 
e o marido, Felipe Medina, irmão de 
Gabriel, foram expulsos da casa dos 
sogros em Maresias (litoral de SP), 
onde moravam até então. A revelação 
foi feita nas redes sociais, após ser 
questionada por seguidores sobre a 
mudança para São José dos Campos 
(interior do estado).

Ela explicou o que causou a expul-
são. “O motivo foi eu ter ficado em 
dúvida em não assinar minha carteira 
de trabalho, pois se eu não arrumasse 

ninguém de confiança [para cuidar 
da filha bebê], eu ia sair do meu tra-
balho para trabalhar em casa”, disse. 
“Isso foi inadmissível e gerou a ex-
pulsão. Fui tachada de folgada que 
não queria trabalhar. Hoje, trabalho 
em casa, do celular e ainda consigo 
cuidar da minha filha.”

Bordini também defendeu Yasmin 
Brunet, que vem sendo alvo de críticas 
nas redes sociais. “A Yasmin é uma 
mulher que eu admiro muito, ela é uma 
pessoa boa, verdadeira e empática”, 
afirmou a concunhada. “Ela tem um 
papel importante e é do bem.”

Fonte: f5.folha.uol.com.br



QUINTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2021  |  Celebridades | a19

à  eVenTo

Cantora britânica fará o show de encerramento do dia 11 de setembro

dua lipa fará show no 
rock in rio no mesmo 
dia de ivete sangalo

O festival está marcado para acontecer nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022

O 
Rock in Rio anunciou 
o show de Dua Lipa 
na próxima edição 
em 2022. A cantora 
britânica sobe ao pal-
co Mundo em 11 de 

setembro, mesmo dia que a baiana 
Ivete Sangalo. O evento na capital 
fluminense, que seria em 2021, teve 
de ser remarcado para os dias 2, 3, 
4, 8, 9, 10 e 11 de setembro do próxi-
mo ano, no Parque Olímpico, onde é 
montada a Cidade do Rock.

A venda de ingressos, como habi-
tual, começa com o Rock in Rio Card, 
que possibilita ao fã comprar sem 
saber toda a programação e depois 
escolher os dias em que deseja ir. Ele 
fica disponível em 21 de setembro, no 
site ingresso.com, por R$ 545 (inteira). 
Já a escolha poderá ser feita de 23 
de novembro a 1º de abril.

Para os membros do Rock in Rio 
Club há pré-venda a partir de 16 de 
setembro, às 19h, até 20 de setembro, 
também às 19h.

O último anúncio do festival havia 
sido em 2 de setembro, a um ano exa-
tamente de seu início. Joss Stone, 
Corinne Bailey Rae, Gloria Groove 
e Duda Beat foram confirmadas no 
palco Sunset. As quatro cantoras se 
apresentam em 8 de setembro, no 
espaço tradicionalmente dirigido pelo 
produtor musical e artista Zé Ricardo, 
inspirado no Divino Feminino para 
esta programação.

 Da redação
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Post Malone, Jason Derulo, Marsh-
mello e Alok estão confirmados para 
o dia 3 de setembro no palco Mundo. 
Já em 4 de setembro, Justin Bieber, 
Demi Lovato e Iza se apresentam no 
mesmo espaço.

A organização reconfirmou ainda 
os nomes do intitulado dia do metal, 
em 2 de setembro, com Iron Maiden, 
Dream Theater, Megadeth e Sepultura 
em uma dobradinha com a Orquestra 
Sinfônica Brasileira, também no pal-
co Mundo. Essas bandas já haviam 
sido anunciadas antes do adiamen-

to em 2021 por causa da pandemia.
A última edição do Rock in Rio brasi-

leiro reuniu atrações como Foo Fighters, 
Red Hot Chili Peppers, Seal, Emicida, 
Weezer, Anitta e Imagine Dragons.

A versão do festival em Lisboa tam-
bém foi adiada - em 2020 e 2021 - e 
passou para os dias 18, 19, 25 e 26 
de junho de 2022.

Segundo a organização, as mudan-
ças foram baseadas nas indefinições 
do cenário mundial da pandemia de 
Covid-19 e no fato de que não have-
ria tempo hábil para montar o fes-

tival in loco, em ambas as praças. 
Em Portugal, para a próxima edição, 
estão confirmados nomes como Foo 
Fighters, Post Malone, Jason Derulo, 
Black Eyed Peas, The National, Liam 
Gallagher, Duran Duran e A-Ha. Entre 
os brasileiros, Anitta e Ivete Sangalo 
também já foram confirmadas. Iza, 
Ney Matogrosso, Projota e Giulia Be 
haviam sido anunciados antes do adia-
mento, entretanto ainda não figuram 
no lineup para 2022.

Fonte: lineup.blogfolha.uol.com.br
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Andressa Pereira também está entre 
os homenageados desta edição

Valesca 
Rinaldi 

recebe os 
parabéns 

de amigos 
e familiares 

por seu 
aniversário.

A estudante 
medicina 

Larissa 
Mesquita, 

celebra mais 
um ano de 
vida nesta 

quinta-feira. 
Felicidades! 


