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Mira Estrela 
completa 
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sucesso

Contratações por processo seletivo terão validade de até 24 meses

Correios
abrem 4.383 vagas a
partir de segunda-feira

Vagas estão disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador. Página A3

PAT Fernandópolis: 
há vagas de empregos 
para diversos cargos
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

TardeManhã

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 24/03/23

 34°

 23°

8mm
80%


chuva

88%
44%

ENE
8km/h


vento

06:25h
18:28h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

SÁB - 25/03/23

 35°

 21°

0mm
0%


chuva

83%
44%

NE
9km/h


vento

06:25h
18:27h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 26/03/23

 36°

 22°

0mm
0%


chuva

82%
39%

NE
7km/h


vento

06:26h
18:26h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 27/03/23

 36°

 21°

0mm
0%


chuva

76%
36%

ENE
7km/h


vento

06:26h
18:25h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 28/03/23

 34°

 20°

0mm
0%


chuva

91%
40%

ENE
11km/h


vento

06:26h
18:25h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 29/03/23


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 24/03/23

 34°

 23°

8mm
80%


chuva

88%
44%

ENE
8km/h


vento

06:25h
18:28h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

SÁB - 25/03/23

 35°

 21°

0mm
0%


chuva

83%
44%

NE
9km/h


vento

06:25h
18:27h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 26/03/23

 36°

 22°

0mm
0%


chuva

82%
39%

NE
7km/h


vento

06:26h
18:26h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 27/03/23

 36°

 21°

0mm
0%


chuva

76%
36%

ENE
7km/h


vento

06:26h
18:25h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 28/03/23

 34°

 20°

0mm
0%


chuva

91%
40%

ENE
11km/h


vento

06:26h
18:25h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 29/03/23


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

Estarão abertas na pró-
xima segunda-feira, 
27, as inscrições para 
4.383 vagas no Cor-

reios. A informação foi confir-
mada pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, sendo 
que as vagas serão disponibi-

lizadas através de processo 
seletivo e distribuídas para 
diversas regiões do Brasil. Pá-
gina A3

Encontro foi marcado 
pela presença de 
educadores diversos 
municípios

Educação em destaque: Fernandópolis 
sedia formação realizada pela UNDIME 

Fernandópolis sediou na ma-
nhã desta quinta-feira, 23, um 
importante evento com a partici-
pação de educadores de diversas 
cidades da região. A formação 
com o tema “Avaliação Diag-
nóstica - Educação Anos inicias 
e Finais” foi realizada no Teatro 
Municipal, por meio de uma par-
ceria UNDIME-SP e Poliedro Edu-
cação, com apoio do Polo Fernan-
dópolis - Secretaria Municipal de 
Educação. Página A4

Crianças visitam 
gabinete da
prefeita em 
Mira Estrela

Página A4

Fatecs criam 
embarcação que 
fará mapeamento 
do Rio Amazonas

Página A5

População 
idosa feminina 
quase dobra
em Estado de SP

Página A2

SP libera R$ 106 
milhões para 
8,7 mil novas 
moradias

Página A2

50 novos atirados 
iniciaram
as atividades em 
Fernandópolis

Prefeito 
participa 
de aula 
inaugural 
da turma 
2023 do TG

Doações também 
podem ser feitas
em diferentes 
pontos de coleta 

2º Arrastão 
da Campanha 
do Agasalho
acontece no 
domingo, 
dia 26

A Prefeitura de Fer-
nandópolis, por 
meio do Fundo So-
cial de Solidarieda-

de, iniciou no último dia 19 a 
Campanha do Agasalho 2023. 
Em andamento há menos de 
uma semana e já com um gran-
de número de arrecadações, no 
próximo domingo, 26, a partir 
das 09h, acontecerá  o  segun-
do arrastão  da campanha, que 
percorrerá diversos bairros da 
cidade coletando doações de 
roupas, calçados, cobertas e 
agasalhos. Página A6

à  SOLIDARIEDADE

Página A5

Festa contou com 
campeonato de 
golzinho de rua, vôlei, 
apresentação de 
capoeira, brinquedos 
e alegria para as 
crianças Página A7
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à  ESTUDO

Segundo dados da Fundação Seade, há
132 mulheres com 60 anos ou mais para
cada 100 homens nessa faixa etária

População idosa feminina quase dobra
em Estado de São Paulo

à  HABITAÇÃO

Projeto beneficia 30 municípios no Estado

Estado de SP libera R$ 106 milhões para 
8,7 mil novas moradias; 852 na região

O Governo de 
São Paulo vai 
destinar R$ 
106,8 milhões 

para financiar o sonho da 
casa própria para mais 
de 8,7 mil famílias pau-
listas. Na última quarta-
feira (22), o governador 
Tarcísio de Freitas assi-
nou a autorização para 
a concessão de recursos 
para subsidiar a aquisi-
ção de 8.711 imóveis em 
30 cidades do Estado. 

“Uma das nossas me-
tas é aumentar a pro-
visão de habitação por 
meio da ação da CDHU 
em parceria com a ini-
ciativa privada. E é isso 
que estamos celebran-
do, em que o Estado aju-
da as famílias de baixa 
renda a conquistarem o 
financiamento da casa 
própria. Temos o melhor 
setor de construção do 
Brasil e seremos facili-
tadores para atacarmos 
o déficit habitacional do 
Estado”, afirmou Tarcí-
sio de Freitas.

Os recursos serão 
aportados por meio do 
Programa Casa Paulis-
ta, na modalidade Nos-
sa Casa, que fornece 
cheque-moradia a famí-
lias com renda mensal 
de até três salários-mí-
nimos para a aquisição 

de unidades habitacio-
nais (UHs) em empre-
endimentos aprovados 
pela Secretaria de De-
senvolvimento Urbano 
e Habitacional (SDUH). 
Essa modalidade é um 
subsídio concedido 
pelo Governo do Esta-
do para o abatimento 
do valor final do con-
trato de financiamento 

do imóvel junto às cons-
trutoras.

Podem solicitar aces-
so ao Nossa Casa as 
famílias que se enqua-
drarem nos critérios do 
programa e devidamen-
te aprovada pela Caixa 
Econômica Federal, que 
concede o financiamento 
habitacional das mora-
dias. O valor do subsí-

dio varia de acordo com 
a localização do imóvel, 
variando de R$ 10 mil a 
R$ 16 mil. 

“Vamos apoiar as fa-
mílias a acessarem o 
crédito e que elas pos-
sam entrar no mercado 
formal para comprar 
o imóvel diretamente 
do mercado. Estamos 
dando apoio direto para 
o mutuário, para que 
eles possam comprar 
suas casas dentro dos 
seus rendimentos. Esse 
apoio é a forma mais es-
truturante de diminuir 
o déficit habitacional”, 
destacou o secretário de 
Desenvolvimento Urba-
no e Habitação, Marcelo 
Branco.

O comprador pode 

contar ainda com sub-
sídios federais e utili-
zar o Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço 
(FGTS) no financiamen-
to habitacional, quando 
disponível. Desta forma, 
o valor das prestações 
fica compatível com a 
capacidade de paga-
mento das famílias.

Também participaram 
do ato o secretário-che-
fe da Casa Civil, Arthur 
Lima; e o presidente do 
Sindicato das Empresas 
de Compra, Venda e Ad-
ministração de Imóveis 
(Secovi-SP), Rodrigo 
Luna.

Fonte: Secretaria de 
Comunicação do 

Estado de São Paulo

Assinatura do ‘autorizo’ para a liberação dos
recursos aconteceu na última quarta-feira, 22
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A projeção de mulheres 
com 60 anos ou mais é de 
4,3 milhões para o ano de 
2023, segundo estudo da 
Fundação Seade do Go-
verno de SP. Os números 
representam 18,5% da 
população feminina do 
Estado de São Paulo, en-
quanto no início do sé-
culo XXI este percentual 
equivalia à metade: 9,9%.

As mulheres entre 60 e 
64 anos respondem por 
30% das idosas em 2023, 
reduzindo essa partici-
pação à medida que se 
avança na idade. Numeri-
camente, a população fe-
minina idosa supera em 
32% a masculina, ou seja, 

há 132 mulheres com 60 
anos ou mais para cada 
100 homens nessa faixa 
etária.

Todas as regiões admi-
nistrativas apresentam 
volume populacional de 
mulheres superior ao de 
homens, sendo essa ra-
zão ainda maior na par-
cela de idosos. A maior 
diferença é registrada 
na região de Santos, com 
141 idosas para cada 100 
idosos, seguida da Re-
gião Metropolitana de 
São Paulo (139), enquanto 
as menores são encontra-
das nas regiões de Regis-
tro (110) e Itapeva (113). 

REsultAdOs
pOR REgiõEs

As regiões de Presi-

dente Prudente e São 
José do Rio Preto detêm 
as maiores proporções 
de idosas, com 22% da 
população feminina 
com 60 anos ou mais, 
seguidas das regiões de 
Araçatuba, Marília e Bar-
retos (21%). No outro ex-
tremo, aparece a região 
de Itapeva, com 17%, 
seguida de Registro, 
Sorocaba, RM São Paulo, 
São José dos Campos e 
Ribeirão Preto (18%). 

A expressiva proporção 
de idosas exige maiores 
cuidados e atenção às 
suas necessidades em 
áreas como saúde, trans-
porte e habitação, visan-
do à melhoria de sua qua-
lidade de vida.
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As mulheres entre 60 e 64 anos respondem por 30% das idosas em 2023



à  OPORTUNIDADE

Contratações por processo seletivo 
terão validade de até 24 meses

Correios abrem 4.383 vagas a partir de
segunda-feira
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à  TRABALHO

Os interessados devem procurar o PAT das 8h às 17h

PAT Fernandópolis tem 
novas vagas de empregos
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Foto: Google Maps

Fachada da agência dos Correios em Fernandópolis

Estarão abertas na 
próxima segun-
da-feira, 27, as 
inscrições para 

4.383 vagas no Correios.
A informação foi con-

firmada pela Empresa 
Brasileira de Correios e 
Telégrafos, sendo que as 
vagas serão disponibili-
zadas através de proces-
so seletivo e distribuídas 
para diversas regiões do 
Brasil.

Os aprovados recebe-
rão um salário mínimo 
vigente, mais os benefí-
cios de vale-transporte, 
vale-refeição ou alimen-
tação. A jornada será de 
20 horas semanais, distri-
buídas em quatro horas 
diárias. O Programa de 

Aprendizagem dos Cor-
reios terá duração de um 
a dois anos. Seus contra-
tos terão duração mínima 
de 12 meses e máxima de 
24 meses consecutivos, 
tendo sua anotação na 
Carteira de Trabalho.

As inscrições devem 
ser realizadas no site da 
estatal até o dia 21 de 
abril de 2023.

Do total das vagas, 
10% serão destinadas 
aos candidatos com de-
ficiência e 20% aos que 
se declararem pretos e 
pardos.

REquisitOs
Para se inscrever, os 

candidatos devem cum-
prir os requisitos:
l Ter nacionalidade bra-

sileira ou estrangeira;
l Ter entre 14 e 21 anos 

completos, no ato da 
contratação, salvo as 
exceções previstas na 
legislação e regulamen-
to vigentes;

l Estar cursando, no mí-
nimo, o 9º ano do ensi-
no fundamental;

l Estar matriculado e 
frequentando a escola 
(caso não tenha conclu-

ído o ensino médio);
l Não ter sido contrata-

do anteriormente como 
jovem aprendiz e/ou 
mantido vínculo empre-
gatício com os Correios;

l Não ter concluído, a 
qualquer tempo, curso 
de aprendizagem de 
conteúdo programático 
similar ou idêntico ao 

proposto nesse Progra-
ma de Aprendizagem;

l Ter disponibilidade 
para cumprir a jorna-
da de aprendizagem 
no turno para o qual se 
inscreveu;

l Aderir e se comprome-
ter a cumprir o Código 
de Ética, as Normas de 
Conduta e os demais 

regulamentos dos Cor-
reios.

iNsCRiÇõEs:
As inscrições devem ser 

feitas dentre o próximo dia 
27 até às 23h59 do dia 21 
de abril, através do link 
https://www2.correios.
com.br/institucional/
concursos/correios/lst_
concurso.cfm?con_nu=1208

O Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT) de 
Fernandópolis está com 
novas vagas de empregos 
disponíveis em seu painel 
de ofertas nesta semana.  

Os interessados devem 
procurar o PAT das 8h às 
17h, munidos da Cartei-
ra de Trabalho, RG, CPF, 
comprovante de endere-
ço e currículo atualizado, 
de acordo com a exigên-
cia do empregador.

VAgAs
dispONÍVEis

l Cobrador Externo
l Vendedor Externo
l Consultor de Vendas
l Auxiliar Administrati-

vo (trabalho temporário 
por 45 dias)

O PAT também traba-
lha com Banco de Currí-
culos disponível para as 
empresas selecionarem 
os candidatos. A unidade 
de Fernandópolis está lo-
calizada na rua São Pau-
lo, 2570, Coester.
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à  EvENTO

à  REGIÃO

Encontro foi marcado pela presença 
de educadores diversos municípios

Os alunos do 1°ano B, tiveram a 
oportunidade de entrevistar a prefeita

Educação em destaque: Fernandópolis 
sedia formação realizada pela UNDIME 

Crianças da EMEF visitam gabinete da
prefeita em Mira Estrela

Fernandópolis 
sediou na ma-
nhã desta quin-
ta-feira, 23, um 

importante evento com 
a participação de educa-
dores de diversas cidades 
da região. A formação 
com o tema “Avaliação 
Diagnóstica - Educação 
Anos inicias e Finais” foi 
realizada no Teatro Mu-
nicipal, por meio de uma 
parceria UNDIME-SP e 
Poliedro Educação, com 
apoio do Polo Fernandópo-
lis - Secretaria Municipal 
de Educação.

O evento teve como 
público-alvo, dirigentes 

municipais de Educação 
e técnicos que acompa-
nharam a formação mi-
nistrada por Christian 
Ramos e Rogério Car-
valho. “Um Evento como 
este fortalece os muni-
cípios. É um momento 
de troca, de comparti-
lhar de experiências. E 
o tema de hoje, ‘Avalia-
ção Diagnóstica: Anos 
Iniciais e Finais’, é de 
suma importância para 
a nossa reflexão e para 
a tomada de decisões 
pontuais com relação a 
aprendizagem dos nos-
sos alunos”, comentou 
a secretária municipal 
de Educação, Lucimara 
Rossato.

MuNiCÍpiOs quE FAZEM pARtE dO pOlO FERNANdÓpOlis: Estrela d’Oeste, Fernandópolis, Guarani 
d’Oeste,  Indiaporã Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedranópolis Populina, São João das Duas 
Pontes, São João de Iracema e Turmalina.

Seguindo o cronograma 
de atividades em come-
moração ao aniversário de 
Mira Estrela, as crianças 
da escola EMEF, visita-

ram o gabinete da prefei-
ta Priscilla, de Mira Estre-
la na terça-feira, dia 14.

Os alunos do 1°ano B, 
tiveram a oportunidade 
de entrevistar a prefeita 
para conhecer um pouco 

mais sobre a história do 
município.

Além dessa atividade, 
durante a semana foram 
realizadas diversas ou-
tras com as turmas da 
EMEF.

Além dessa atividade, durante a semana foram 
realizadas diversas outras com as turmas da EMEF
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à  FERNANDÓPOLIS

à  FERNANDÓPOLIS

50 novos atirados iniciaram
as atividades em Fernandópolis

Construção faz parte do projeto “Rio Amazonas – do Gelo ao Mar”, do explorador Yuri Sanada; 
professores e alunos de Jahu e da Capital (Tatuapé) participam da iniciativa  

Prefeito participa de aula inaugural 
da turma 2023 do
Tiro de Guerra

Fatecs criam embarcação que
fará mapeamento do Rio Amazonas

Na última quar-
ta-feira, 22, os 
novos atira-
dores do TG 

02/083 de Fernandópolis 
participaram da tradi-
cional aula inaugural da 
turma que irá compor a 
formação de 2.023. Como 
diretor da unidade, o che-
fe do executivo, o prefeito 
André Pessuto, conver-

sou sobre vários assun-
tos com os 50 jovens que 
passam a integrar a uni-
dade. 

Pessuto falou da sua 
trajetória de vida, dos 
desafios da vida pública 
e incentivou os jovens 
a aproveitarem todas 
as oportunidades que 
serão oferecidas pelo 
Tiro de Guerra de Fer-
nandópolis. As aulas 
são coordenadas pelo 

comandante e chefe de 
instrução da unidade, 
Sargento Benhur Ma-
chado Fortes. 

“A presença do diretor 
na aula inaugural é mui-
to importante para todos 
nós. Estamos iniciando 
mais um ano de trabalho 
com os jovens e tenho 
certeza que será muito 
produtivo para todos”, 
destacou o sargento Be-
nhur. 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

No segundo semestre 
de 2021, o navegador e 
explorador Yuri Sanada 
convidou o professor de 
construção naval da Fa-
tec Jahu, Alex Almeida 
Prado, para integrar o 
projeto “Rio Amazonas – 
do Gelo ao Mar”, que irá 
percorrer e documentar 
todo o percurso do rio, 
considerado o mais lon-
go do mundo, utilizando 
tecnologia acessível e 
sustentável.

As Faculdades de Tec-
nologias do Estado (Fate-
cs) Jahu e Tatuapé serão 
responsáveis pela cons-
trução de um barco híbri-
do sustentável que fará o 
trajeto. Prado ficará en-
carregado da construção 
do casco e do motor. Já os 
professores Flávio Ventu-
ra e Rosangela Monteiro 

tros) com matriz vegetal 
(resina de poliuretano à 
base de óleo de mamo-
na)”, pontua o educador.

Um dos veículos utili-
zados na expedição será 
híbrido, movido a energia 
solar e dinâmico, com 
deslocamento feito por 
meio de pedais. “Além 
da parte do casco, foca-
mos no desenvolvimento 
de um banco com carac-
terísticas que favoreçam 
a atividade de pedalar 
e que também ofereça 
conforto nos momentos 
de descanso. Primeiro, 
determinamos a altura e 
a posição do pedal, consi-
derando aspectos fisioló-
gicos. Depois projetamos 
o assento, com um forma-
to que adeque as carac-
terísticas anatômicas, 
permitindo melhor dis-
tribuição de pressão nas 
áreas de sobrecargas. As 

embarcações serão utili-
zadas por três pessoas e 
depois serão doadas para 
a população ribeirinha”, 
comenta Rosangela.

Para a docente, parti-
cipar desse projeto é de-
safiador e relevante em 
diversos aspectos. “Esta-
mos fabricando um meio 
de transporte de maneira 
sustentável e limpa, po-
luindo o mínimo possível 
o meio ambiente. Com re-
lação à relevância social, 
a doação da embarcação 
para a população ribeiri-
nha é importante e algo 
bastante especial. Tam-
bém temos a questão 
tecnológica, que abran-
ge desde a criação até o 
uso de energia solar e a 
geração de energia pelo 
movimento humano. É 
muito gratificante e algo 
que realmente marcará 
nossas vidas”, finaliza.

dos Santos trabalharão no 
desenvolvimento do as-
sento e pedal da embar-
cação. Ventura também 
está colaborando na con-
fecção do motor.

Além dos professores, 
participaram do proje-
to dois alunos do curso 
superior tecnológico de 
Construção Naval e uma 

nova turma de cinco 
estudantes dos cursos 
da área naval, da Fatec 
Jahu. “Participar de um 
projeto desse porte ajuda 
os alunos, principalmen-
te, na visualização da 
aplicação de forma prá-
tica dos conhecimentos 
adquiridos nas aulas”, 
comenta Prado.

Os barcos serão do 
tipo trimarã, uma embar-
cação com três cascos 
– um central conectado 
a outros dois de menor 
comprimento – e serão 
construídos em materiais 
compósitos. “Estamos es-
tudando a fabricação com 
reforços de fibras naturais 
(cânhamo, juta, entre ou-
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à  SOLIDARIEDADE

Doações também podem ser
feitas em diferentes pontos de coleta 

2º Arrastão da Campanha do Agasalho
acontece no 
domingo, dia 26

A Prefeitura de 
Fernandópo-
lis, por meio 
do Fundo So-

cial de Solidariedade, 
iniciou no último dia 19 a 
Campanha do Agasalho 
2023. Em andamento há 
menos de uma semana 
e já com um grande nú-
mero de arrecadações, 
no próximo domingo, 26, 
a partir das 09h, aconte-

cerá  o  segundo arrastão  
da campanha, que per-
correrá diversos bairros 
da cidade coletando doa-
ções de roupas, calçados, 
cobertas e agasalhos.

Serão visitadas as re-
giões do Estádio, Santis-
ta, Universitário, Jardim 
Aparecida, Independen-
te, Genevi, Parque das 
Nações, Vila Nova, Santa 
Helena, Jardim América, 
Praça dos Arnaldos, Boa 
Vista, Ubirajara, Jardim 

do Trevo, Jacarandás, 
Taiguara, Santa Cecília, 
Cohab Antônio Brandi-
ni, Cohab João Pimenta 
e Jardim Paraíso. 

Além dos dois arras-
tões, a campanha segue 
até o dia 19 de abril e as 
doações poderão ser fei-
tas em todas as escolas 
da rede municipal, no 
Paço Municipal, Shopping 
Fernandópolis, ETEC, 
ACIF e Igreja COMUFER.

A ação promovida pela 

Prefeitura de Fernandó-
polis, por meio do Fundo 
Social de Solidariedade, é 

coordenada diretamente 
pela Comissão Munici-
pal de Eventos e auxilia 

diretamente mais de 15 
entidades, associações, 
CRAS e CREAS.

AVISO DO RESULTADO DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DE
 HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2023  
PROCESSO N º 20/2023

O Município de São João das Duas Pontes, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação e propostas da licitação acima referenciada 
que tem por objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE 
OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO LED EM PRAÇA PÚBLICA, CONFORME PROJETO 
E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.”.

A Comissão Permanente de Licitação decidiu, pela HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA 
da seguinte forma:

EMPRESA CNPJ VALOR GLOBAL    
STUDIO GHS ENGENHARIA LTDA 47.951.617/0001-56 R$ 102.959,98  

Os autos do Processo nº 20/2023 encontram-se franqueados aos interessados. Presente o preposto da empresa 
no ato da sessão, e não havendo manifestação de recurso nos termos do §1º do Art. 109 da Lei 8.666/93, o pro-
cedimento será encaminhado à autoridade superior para sua HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO, conforme 
inciso VI do Art. 43 da Lei 8.666/93.

São João das Duas Pontes, 23 de março de 2023.
ELEN CRISTINA POLETO DE JESUS

Presidente da CPL
Uma publicação: Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.471.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADA: BERMI-
MAQ- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA OBJETO: Contratação de Empresa para manu-
tenção dos veículos de Grande Porte, com fornecimento de peças e mão de obra pelo período de 12 
meses, conforme o termo de referência. Nº CONTRATO: 46/2023 = PROCESSO 22/20263.VALOR 
DO CONTRATO: R$ 85.103,95 (oitenta e cinco mil, centro e três reais e noventa e cinco centavos). 
PRAZO DO CONTRATO: 12 meses. S. J. das Duas Pontes, 22 de março de 2023. JOSE CARLOS 
CEZARE - Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.471.

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22/2023 CARTA CONVITE Nº 02/2023

RECONHEÇO a CARTA CONVITE N° 02/2023 fundamentada no art. 24, da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, para 
Contratação de  Empresa: BERMIMAQ- COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
08.520.945/0001-46, Contratação de Empresa para manutenção dos veículos de Grande Porte, com forneci-
mento de peças e mão de obra pelo período de 12 meses, conforme o termo de referência. RATIFICO, conforme 
prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da Comissão Permanente de Licitação, determinando 
que se proceda a publicação do devido extrato. São João das Duas Pontes – SP 22 de março de 2023. JOSé 
CARLOS CEZARE - Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.471.

publicações
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à  CELEBRAÇÃO

Festa contou com campeonato de golzinho 
de rua, vôlei, apresentação de capoeira, 
brinquedos e alegria para as crianças

Mira Estrela completa 58 anos 
com sucesso

Após a rea-
lização da 
35ª Festa 
do Peão, as 

comemorações dos 58 
anos de Mira Estrela 
continuaram. Desta vez, 
o município recebeu os 
parabéns na festividade 

realizada no Kioskão do 
Recinto Napoleão Mou-
ra, na sexta-feira, 17 de 
março.

Com direito a muita 
diversão para toda fa-
mília miraestrelense, a 
festa contou com cam-
peonato de golzinho de 
rua, vôlei, apresentação 
de capoeira, brinque-

dos e alegria para as 
crianças.

Além disso, foi servido 
cachorro quente, refrige-
rante e bolo para todos 
que marcaram presença 
neste dia especial.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 01/2023 - Processo nº 19/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ESCOLARES E 
DE ESCRITÓRIO, PARA DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE, DE FORMA PARCELADA, 
PELO PERÍODO DE 12 MESES.

Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, dentro das normas da legislação 
em vigor, e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira nomeada pela Portaria nº 5.173/2022, 
adjudicando a Licitação, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente 
procedimento para dele provenham seus legais efeitos às empresas:

R. T. DISTRIBUIDORA EIRELI- ME – CNPJ: 23.680.765/0001-15
Vencedora dos itens: 54, 55 e 174. Total de R$ 1.740,66
AQUARIUS MAGAZINE FERNANDÓPOLIS LTDA – ME – CNPJ: 02.197.874/0001-06
Vencedora dos itens: 1, 2, 3, 5, 6 ,12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 45, 46, 50, 

52, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 75, 76, 80, 81, 82, 85, 86, 88, 91, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 117,118, 120, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 135, 
136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 
163, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 177, 178, 180, 182, 184, 185, 186, 187, 189 e 190. Total de R$ 48.367,03

ECO PAPER SERVICOS DIVERSOS LTDA – CNPJ: 44.932.140/0002-54 
Vencedora dom item: 90. Total de R$ 41.676,18
P Z CASTELLO LTDA - CNPJ: 32.563.695/0001-06
Vencedora dos itens: 4, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 51, 

53, 56, 59, 61, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 92, 93, 94, 99, 109, 110, 115, 116, 119, 121, 124, 
127, 133, 134, 140, 144, 145, 147, 152, 164, 165, 166, 167, 172, 176 e 179. Total de R$ 38.463,48

SILVA SANTOS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 49.173.879/0001-62
Vencedora do item: 10. Total de R$ 4.022,32 

São João das Duas Pontes, 21 março de 2023.
JOSé CARLOS CEZARE

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.471.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os trabalhadores representados pelo Sindicato dos Professores 
de Educação da Noroeste Paulista, associados ou não, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede 
do Sindicato, na Rua Dos Bandeirantes, 245, bairro Jardim Santista, Fernandópolis - SP, no dia 29 de Março de 
2023, às 14:00 horas, em primeira convocação, a fim de discutirem e deliberarem sobre as seguintes ordens do 
dia: a) Ata da Assembleia anterior; b) Concessão de poderes especiais à Diretoria do Sindicato e da FEPAAE – 
Federação Paulista dos Auxiliares de Administração Escolar para entabular negociações coletivas de trabalho 
com os sindicatos patronais representantes de instituições de ensino ou com as próprias instituições de ensino em 
todos os níveis, para os exercícios 2023/2024 e 2024/2025 (02 anos), podendo celebrar convenções coletivas de 
trabalho e/ou acordos coletivos de trabalho, aditamentos aos mesmos, ou, na impossibilidade, instaurar os com-
petentes dissídios coletivos; c) Elaboração do Rol de Reivindicações da categoria para os exercícios 2023/2024 
e 2024/2025 (02 anos); d) Aprovação de contribuição a ser fixada pela Assembleia Geral, na forma do artigo 
513, “e” da CLT, destinada à criação, ampliação e manutenção dos serviços prestados, além da manutenção 
da estrutura negocial sindical existente, a ser cobrada de todos os integrantes da categoria, associados ou não, 
mediante pagamento direto ao sindicato ou desconto em folha de pagamento, a ser feito pelo empregador, nos 
termos do PN n.º 21 do TRT da 2ª Região, Acórdãos do STF – R.E. n.º 189.960-SP, D.J. de 10/08/2001 e R.E. 
n.º 337.718-SP D.J. de 28/08/2002, da letra “e” do artigo 513 da CLT, da Orientação n.º 03 da Coordenadoria 
Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS) do Ministério Público do Trabalho, Nota Técnica n. 
1º, de 27 de abril de 2018 também da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical (CONALIS) 
do Ministério Público do Trabalho, do Enunciado n.º 24 da Câmara de Coordenação e revisão – CCR do MPT 
e do Memo Circular SRT/MTE n.º 04, de 20/01/2006, da Secretaria de Relações do Trabalho, valendo esta 
autorização para todos os membros da categoria, associados ou não; e) Discussão e votação sobre a criação 
de outras formas de custeio da atividade sindical exercida; f) Assuntos diversos. Em razão da continuidade da 
pandemia da Covid-19 e de expressiva elevação do número de novos casos nos últimos 60 (sessenta) dias, a 
Assembleia Geral poderá ser realizada de forma virtual ou híbrida (presencial e virtual), caso a Diretoria não 
queira realiza-la de forma presencial, devendo, neste caso, divulgar o link para participação virtual na mesma 
em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data agendada. A votação será feita mediante escrutínio secreto, e, 
caso não seja obtido “quorum” legal, a assembleia será realizada às 15h. no mesmo dia e local, em segunda 
convocação, conforme os artigos 612 e 859 da CLT e disposições estatutárias. 

Fernandópolis-SP, 22 de Março de 2023. 

CLAUDENIR FRESCHI FERREIRA
Presidente

Uma publicação: Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.471.
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- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OUROETE -
- AVISO DE SUSPENSÃO -

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OUROESTE, Estado de São Paulo, em virtude de possíveis altera-
ções no Edital, fica SUSPENSO “sine die”, a Concorrência Pública nº 01/SL/2023, Processo Licitatório nº 11/
SL/2023 que tem por objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 
DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA COM 
EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA “EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA 
URBANA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DO DIS-
TRITO INDUSTRIAL II, DO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP, CONFORME PROJETO DE DRENAGEM, 
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, PROJETO DE DISSIPADOR, MEMORIAL DESCRITIVO DE DRENA-
GEM, MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DE 
CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COMPOSIÇÃO DO BDI, ANEXOS AO EDITAL”, 
ATRAVÉS DO CONVÊNIO 103076/2022, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO”.

Ouroeste/SP, 23 de março de 2023.

ALEX GARCIA SAKATA
PREFEITO MUNICIPAL

Uma publicação: Sexta-feira, dia 24 de Março de 2023.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.471.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OUROESTE
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Quando o Corpo deixa de se expressar
no mundo: aspectos psicológicos

l  Por ANDRÉ MARCELO LIMA PEREIRA
Psicólogo - Email: andremarcelopsicologo@hotmail.com

artigo

Da mesma forma como o pro-
cesso saúde-doença envolve 
fatores que podem estar re-
lacionados com a manuten-

ção/promoção da saúde e processos 
de adoecimento, em geral fundamen-
tados em uma abordagem materialis-
ta, de natureza física, a expressão da 
subjetividade se associa a aspectos 
cognitivos e emocionais, que também 
podem ser determinantes da saúde e 
da doença e vincular-se à expressão do 
indivíduo no mundo (CRUZ; PEREIRA 
JR., 2011). A expressão se associa às 
manifestações visíveis ou sensíveis, 
que podem ser representadas pelo 
corpo que fala e, mais propriamen-
te, pela linguagem (corporal, física, 
visível, audível).

Sabe-se que o sistema nervoso au-
tônomo responde pela coordenação 
do funcionamento de todos os órgãos 
internos, regulado pelo sistema lím-
bico, o qual sofre interferência das 
experiências afetivas e emocionais 
do indivíduo em seu contexto social 
(CRUZ; PEREIRA JR., 2011). A psi-
coneuroimunologia, que estuda as 
interações entre o sistema neuroen-
dócrino, imune e os aspectos psico-
lógicos e comportamentais, trouxe à 
luz que o sistema imune influencia 
e é influenciado pelo cérebro. Nesse 
sentido, Marques-Deak e Sternberg 
(2004, p. 143) associam emoções e 
doenças, o que explicaria que uma 
“variedade de estressores físicos e 
psicossociais podem alterar a resposta 
imune através dessas conexões”. Esse 
fato é justificado pelos avanços em 
biologia celular e molecular, genética, 
neurociências e em estudos de imagem 
cerebral, os quais desvendaram as 
diversas conexões entre os sistemas 
neuroendócrino, neurológico e o sis-
tema imunológico e, em decorrência, 
entre emoções e doenças.

Parte-se da ideia de que, por meio 
do ato expressivo da linguagem (oral 
e não oral), se consegue desvelar o 
desconhecido, declarar insatisfação, 
contentamento, excitações emocio-
nais (que podem estar associadas aos 
instintos) como raiva, medo, amor, 
alterações subjetivas e objetivas 
(atitudes e fisionomia) manifestas 
pela respiração, circulação e outras 
funções orgânicas específicas. Sem 
o ato expressivo, não se conseguem 
estabelecer agenciamentos, relações 
de troca, vivências, conflitos, soluções, 
compartilhamentos (CRUZ; PEREIRA 
JR., 2011). A expressão é responsável 
pela criação e transformação das múlti-
plas identidades, pelo reconhecimento 
de si e do outro, pela possibilidade de o 
indivíduo se expressar, pela aquisição 
de conhecimento, e viabiliza diversos 
tipos de experiência. 

A expressão se realiza por meio da 
linguagem verbal e não verbal. Não se 
pode dizer que exista integração total 
concluída de forma completa entre 
corpo e subjetividade, uma vez que 
essa integração está em processo de 
construção contínua, isto é, sempre 
em andamento (PERLS; HEFFERLINE; 
GOODMAN, 1997). Outrossim, não se 
pode olhar para o aspecto físico nem 
para os sentimentos e emoções de 
forma isolada. Deve-se olhar, simulta-
neamente, para as sensações (subje-
tivas) e reações corporais implicadas 
na vivência das experiências. Não 
se olha para uma pessoa portadora 
de câncer, por exemplo, sem que se 
observem suas emoções e vivências 

psicológicas. Ou não se olha para uma 
pessoa que passa por um momento 
de raiva, sem que se olhem suas ex-
pressões corporais.

Deve-se “experienciar”, perceber/
sentir o organismo como um todo: se a 
tristeza (emoção, portanto, elemento 
subjetivo, interno) gera um forte aperto 
no peito, esta experiência também é 
vivida pelo corpo físico; a sensação de 
alegria, oposta à tristeza, igualmente 
inocula o corpo físico. Cada emoção, 
positiva ou negativa, vem acompanha-
da de sensações internas e reações 
corporais no indivíduo e devem ser 
consideradas.

Emoção é um componente significa-
tivo na fala e expressão corporal. Pode 
ser entendida como uma “condição 
complexa e momentânea que surge 
em experiências de caráter afetivo, 
provocando alterações em várias 
áreas do funcionamento psicológico 
e fisiológico, preparando o indivíduo 
para a ação” (MIGUEL, 2015, p. 153).

As emoções expressam afetos. Vêm 
acompanhadas de reações do organis-
mo: intensas ou breves, mais densas, 
duradouras ou comedidas, respondem 
pelo inesperado, surpreendente, fan-
tasiado (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 
2001). As emoções, como afetos, as-
sim experimentadas, revelam-se em 
expressões corporais, orgânicas que 
podem escapar ao controle da pes-
soa. É importante, pois, conhecer-se 
e conhecer seus afetos e sensações 
físicas/corporais que têm origem na 
emoção muitas vezes esquecida no 
afã do cotidiano: emoções e corpo são 
interdependentes e interferem na ação 
do indivíduo, no modo como ele age.

A vivência das emoções, princi-
palmente quando reprimidas ou não 
manifestas (isto é, extremamente con-
troladas), pode, de imediato ou mais 
tardiamente, eclodir em reações ou 
implicações corporais bem diversas, 
tais como tremores, sudorese, falta 
de ar, taquicardia, boca seca, dor de 
barriga, tensão muscular, até mesmo 
doenças cardiovasculares ou infec-
ciosas, câncer, entre outras. Martins 
e Volpi (2016, p. 6) consideram que as 
“tensões musculares são provenientes 
do congelamento de emoções [e sen-
sações] refletidas no corpo”; o reflexo 
desse congelamento “surge diante da 
necessidade de expressá-las, quer seja 
de forma verbal ou corporal”. 

As reações também podem expres-
sar-se em afetos subjetivos ou estados 
emocionais (tristeza, alegria, surpresa, 
medo, nojo, raiva), mudanças corpo-
rais típicas (físicas e fisiológicas, como 
sudorese, dilatação das pupilas ou 
alteração do batimento cardíaco e da 
respiração) e reações comportamentais 
(que incluem expressões faciais típicas 
das seis emoções básicas – alegria, 
medo, surpresa, tristeza, nojo e rai-
va –, alterações na voz, na postura e 
até na movimentação). Essas reações, 
físicas ou emocionais/subjetivas, po-
dem ou não ocorrer simultaneamente 
(MIGUEL, 2015).

Nahas (2017) pontua que emoções 
reprimidas (não manifestas, encarce-
radas) tendem a potencializar sensa-
ções físicas desagradáveis, doenças 
crônicas e alterações hormonais e 
estresse. O autor reforça, por exem-
plo, que diversas doenças aparecem 
associadas aos quadros de estresse, 
como doenças cardíacas, que “com-
provadamente têm o estresse como 
um dos fatores de risco”, e “situações 

de agressividade e frustração, tris-
teza e sensação de impotência, que 
podem acabar somatizadas na forma 
de diversas doenças”. Do estresse, 
frequentemente resultante de forte 
tensão emocional (ALVES, 2011) ou 
de emoções reprimidas, não verbali-
zadas nem expressas, ainda podem 
advir outras manifestações como dor 
de cabeça, dores musculares e arti-
culares, insônia, ansiedade, irritabi-
lidade, cansaço constante, sensação 
de incapacidade, perda de memória 
e mau humor.

Quando se contém a expressão do 
próprio ser no mundo, contêm-se as 
manifestações mais lídimas que ele 
possui, mesmo que, em muitas oca-
siões, a expressão veicule conteúdos 
contraditórios. Embora a expressão 
se manifeste, mais comumente, por 
meio da oralidade, entendida como 
a verdadeira substância da comuni-
cação (MUSSIO, 2015), constituída 
pelo fenômeno da interação verbal, 
não se deve, jamais, menosprezar a 
linguagem corporal, não verbal, que 
complementa várias funções básicas 
da comunicação verbal (OLIVEIRA, 
2010).

O corpo, como expressão social, mar-
ca a presença do indivíduo no mundo, 
diante dos outros. O corpo é o lugar do 
desejo e do infortúnio, “depositário 
silencioso de todas as nossas emo-
ções, inquietudes e projetos de vida” 
(SANTANA, 1998, p. 24). Conforme 
Merleau-Ponty (2018), assim como o 
corpo de alguém percebe o mundo 
como sistema de abordagens sobre 
o mundo, o corpo do outro também o 
percebe segundo suas condutas sim-
bólicas e da conduta do que supõe 
como verdadeiro, em comunicação 
intersubjetiva ou objetiva, como re-
presentação das ansiedades e imper-
feições, deficiências e possibilidades 
de superação do corpo.

O corpo representa a reflexividade 
(MERLEAU-PONTY, 2018): a experi-
ência do corpo, pela expressão, se 
propaga e se repete na relação com 
as coisas, com os outros, com o mundo 
e com os significados desse mundo, de 
forma sensível e simultânea. Vetar a 
expressão do mundo pessoal (objetivo 
e subjetivo) é interromper a expressão 
de vivências pessoais com o mundo, 
impedir a criação e recriação, a rein-
terpretação, a própria expressão do 
ser em mútuas alterações (mundo 
interno e mundo externo). Deixar de 
expressar-se no mundo é negar um 
“campo de presença” no mundo das 
significações sensíveis e das relações 
da vida perceptiva e do mundo sensí-
vel. Calar é abster-se de conhecer as 
expressões do outro, que também tem 
vivências e emoções (choro, riso, sonho, 
criação, fantasia, história, herança, 
afeto, necessidade do abraço do outro 
para viver). Weil e Tompakow (2015) 
acentuam que o corpo fala por meio 
de uma expressão verbal ou por uma 
linguagem silenciosa da comunicação 
não verbal: o corpo é um instrumento de 
comunicação que se expressa na fala, 
nos gestos, nas ações, nas intenções, 
nos impulsos, embora a linguagem 
corporal só traga “significados dentro 
de um contexto”. Conhecer os sinais 
humanos da expressão corporal ajuda 
em uma comunicação mais eficaz, por-
que revela estados de “tensão, rejeição, 
aprovação, alegria e uma infinidade 
de outras mensagens”, assim como 
pode “desmentir o que a pessoa fala, 

ou seja, discordar” daquilo que foi 
veiculado pela comunicação verbal 
(OLIVEIRA, 2010, p. 12).

Mesmo quando se expressam os 
sentimentos por meio da fala, deve-se 
abrir para a expressão dos sentimentos 
com o corpo. Caso não se consiga falar 
sobre o que sente com palavras, o cor-
po assume o papel de principal meio 
da expressão. Não se podem calar as 
sensações e sentimentos, porque os 
resultados da interrupção da expressão 
(verbal e não verbal) aparecem no corpo 
físico que se queda aviltado. Merece 
destaque a importância das formas de 
expressão do corpo, que “podem mas-
carar causas e sintomas mais sérios”. 
Estas formas de expressão tendem a 
resultar da “pressão emocional causa-
da pela necessidade de adaptação a 
situações novas, inesperadas ou que 
exijam demais” do indivíduo e provo-
car respostas psicossomáticas, como 
estresse, fadiga, depressão, ansiedade 
(PEREIRA; GOUVÊA, 2016, p. 188).

A pessoa deve ser vista, portanto, 
como composta de um conjunto com-
plexo de estruturas (fisiológica, psico-
lógica, social, espiritual e emocional), 
inter-relacionadas e interdependen-
tes: deve conquistar e manter uma 
homeostase constante – o equilíbrio 
natural do corpo, com capacidade de 
autorregulação; deve olhar a doença, 
as expressões corporais e as emoções 
vivenciadas sob a ótica de busca do 
equilíbrio (corpo/mente).

As emoções, tanto quanto as sen-
sações corporais vividas, devem ser 
reconhecidas. As emoções desempe-
nham um papel essencial nos relacio-
namentos e na manutenção do valor 
ou da dignidade em situações sociais. 
Quando positivas, como amor, alegria, 
satisfação e respeito, as emoções ten-
dem a aproximar pessoas e estimular 
vínculos interpessoais. Quando nega-
tivas, como raiva, dúvida, culpa, as 
emoções podem prejudicar os rela-
cionamentos. Nessa esfera, porém, o 
importante é a equidade, a proporção 
das expressões emocionais, posto que 
é de bom alvitre não as considerar 
essencialmente boas ou ruins (GO-
LEMAN, 2011). 

Importa reconhecer que as emoções 
tanto podem prejudicar quanto curar, 
psicológica e fisicamente: expressar-
se de modo positivo se associa à me-
lhor saúde e sobrevivência; fazê-lo de 
modo negativo, gera repercussões em 
adoecimentos diversos. Alves (2011) 
entende que ampliar a interação entre 
os indivíduos, a maior expressão de 
sentimentos e opiniões, a autonomia 
e as relações interpessoais aumenta 
o poder das modalidades de comuni-
cação. Em nenhum momento se deve 
inibir o corpo de se expressar no mundo; 
ao contrário, a expressão (de cuidados, 
afetos e emoções) no mundo é a forma 
mais dinâmica para se manter vivo. 
Somos animais sociais, e o ato de ouvir, 
tocar, sentir, ver o outro faz parte da 
natureza social humana. O ser humano 
precisa relacionar-se pelos diferentes 
meios de que dispõe e por diversos 
motivos: necessidade de se comuni-
car, aprender, ensinar, dizer que ama 
o próximo; exigir melhores condições 
e qualidade de vida, melhorar o seu 
ambiente externo, expressar desejos 
e vontades. Vive-se em grupos (de 
familiares, vizinhos, amigos, trabalho, 
lazer, entretenimento), e neles o ser 
humano interage, cresce e compartilha 
influências mútuas.

Não se deve calar. Em toda a vida e 
sob quaisquer circunstâncias, não se 
deve calar. O corpo não deve deixar de 
se expressar no mundo. Não se pode 
pensar que certos tipos de expressão no 
mundo resultem em “piorar as coisas”, 
“dar briga”, “não vai mudar nada”, 
“vai magoar o outro”, “ele não vai en-
tender”. Calar é uma injustiça para si: 
o indivíduo deixa de expressar como 
se sente, como percebe as coisas no 
mundo, emudece a percepção, colecio-
na ressentimentos (sente e re-sente), 
repisa dores. Calar é uma injustiça 
para o outro, que deixa de entender, 
apoiar, ouvir, corrigir, desculpar. Calar 
a expressão cria desgastes, abismos, 
coleciona mágoas, decepções e ran-
cores (MARTINS; VOLPI, 2016).

Quando a boca se cala, o corpo 
precisa falar e deixar-se expressar 
no mundo.

Gostou do artigo? Tem alguma 
dúvida? Alguma crítica? 

Ou sugestão de tema para novos 
artigos? Entre em contato

Contato:WhatsApp 
17 99715-9136
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O REi dO gAdO
Sexta-feira, 16h50

Senador Caxias diz para Ro-
sa que vai falar para Bruno 
que ela recusou o convite 
para madrinha do casamen-
to. Suzane discute com Ores-
tes. Julia humilha Luana e 
ela pensa em Geremias. Ra-
faela e Otávio falam sobre 
a herança. Geremias come-
ça a desconfiar de Rafae-
la. Bruno diz que Luana vai 
ser uma noiva linda. Advo-
gado explica para Léia que 
ela vai ter que vender a fa-
zenda. Ela liga para Bruno 
e ele diz que vai tentar re-
verter o negócio. Bruno fa-
la mal dos Berdinazi e Lua-
na fica chocada. Luana diz 
que quer a herança do tio 
Geremias.

VAi NA FÉ
Sexta-feira, 19h15

Sol se sente confusa com o 
beijo em Lui. Wilma se en-
furece quando Fábio afirma 
que não irá se separar de 
Dora. Sol conta para Bruna 
que ela e Lui se beijaram. 
Lui perdoa Fábio. Lui re-
vela a Vitinho que beijou 
Sol. Kate conversa com Sol 
sobre a história que Bru-
na contou de Theo. Helena 
tenta fazer Clara entender 
que está em um relaciona-
mento abusivo. Theo termi-
na a sociedade com Orfeu. 
Jenifer questiona Lumiar 
sobre as tatuagens de Ben. 
Orfeu pede para conversar 
com Lumiar. Theo questio-
na Ben sobre sua relação 
com o ex-sócio. Fábio e Do-
ra acolhem Guiga. Jenifer 
se decepciona por não en-
contrar Simas no bar. Or-
feu chama Theo de sócio 
na frente de Lumiar.

AMOR pERFEitO
Sexta-feira, 18h00

Marê revela a Júlio que foi 
vítima de uma armação de 
Gilda, e pede ajuda para 
sair da prisão e encontrar 
seu filho. Gilda comemo-
ra os 25 anos do Hotel Bu-
dapeste, e é admirada pelo 
governador Benedito Vala-
dares. Milton informa a Gil-
da sobre a visita de Júlio a 
Marê. Anselmo beija Verô-
nica e pede que ela se afas-
te dos galanteios de Érico. 
Gilda exige que o promotor 
Silvio se desfaça dos autos 
do processo de Marê. Verô-
nica e Júlio se reencontram. 
Sônia afirma que não perdo-
ará Ademar. Gaspar sente 
ciúmes de Gilda com Vala-
dares e acaba ameaçando a 
mulher. Gilda pressiona An-
selmo para que afaste Jú-
lio da cidade. Orlando as-
sume para Augustina que 
ama outra mulher. 

A dONA
Sexta-feira, 20h30

Para isso ela precisa de mais 
dinheiro, pois ela não con-
seguiu vender o relógio que 
lhe foi dado por Ivana. Ma-
ria da Luz devolve a roupa 
de Rodrigo a Cristina e diz 
que está comprovado que o 
sangue presente na roupa 
é humano, e não de um ca-
valo como a fazia acreditar 
Rodrigo. Maria diz a Cris-
tina que irá ela mesma de-
nunciar Rodrigo para o de-
legado. Rodrigo continua 
a fazer Cristina acreditar 
que se casará com ela por-
que a ama e que gosta de 
Maria da Luz como se fos-
se sua própria filha. Felipe 
diz a Sandra que quer se ca-
sar com ela porque gosta de 
sua companhia e a quer jun-
to dele para o resto da vida, 
que juntos passarão priva-
ções, mas que ele a com-
pensará com amor. 

JEsus
Sexta-feira, 15h15

Satanás se diverte diante da 
briga de Caius e Tiago Jus-
to. Barrabás questiona Ma-
ria Madalena, que, possuída, 
o enfrenta. Salomé é ofendida 
por alguns Judeus e João vai 
atrás dela. Mateus fala de seu 
encontro com Jesus e é libe-
rado pelo publicano. Shabaka 
e Susana separam a briga de 
Tiago Justo e Caius. Caifás 
pede para José de Arimatéia 
apresentar a serva Temina à 
Cláudia. Cassandra agradece 
a ajuda de Simão Zelote e Ju-
das Tadeu. Tiago Maior e Fi-
lipe são obrigados por solda-
dos romanos a puxarem uma 
carroça. Iscariotes e Tomé 
falam com Joana sobre suas 
transformações. Sula fica feliz 
ao saber que seus filhos farão 
milagres. Tiago Maior e Filipe 
são liberados pelos soldados. 
João se mostra preocupado 
com Salomé. 

tRAVEssiA
Sexta-feira, 21h00

Guerra passa mal ao sa-
ber que Chiara está grávi-
da. Guerra e Cidália deci-
dem esconder a gravidez 
de Chiara. Brisa chora ao 
saber por Bia que ela e Oto 
estão noivos. Pilar fala pa-
ra seus comparsas que é a 
favor do sequestro de Helô. 
Dante tenta consolar Brisa. 
Lídia flagra Leonor andan-
do de bicicleta com Caíque 
e conta para Talita. Leonor 
se nega a ajudar Caíque na 
relação do rapaz com Tali-
ta. Ari decide ocupar a sa-
la de Talita. Chiara se de-
para com Ari ao entrar na 
empresa.

Resumo de Novelas

ÁRiEs
O dia trará no-
vidades e de-
cisões de vida. 

Esclareça dúvidas, acele-
re comunicações e conta-
tos, resolva assuntos comer-
ciais e ganhe mobilidade. 
Novos planos para o futuro 
ainda estarão em proces-
samento. Avalie possibi-
lidades e se prepare para 
começar um novo ciclo de 
vida. A segurança virá de 
dentro para fora, com te-
rapia, meditação e sinto-
nia com a espiritualidade.

tOuRO
Mude filoso-
fias, abando-
ne preconcei-

tos e transforme antigas 
crenças. O fim de um lon-
go ciclo virá acompanhado 
de uma gostosa sensação 
de liberdade. Sonhos reve-
larão sentimentos e ambi-
ções. Aproveite esta fase 
para se conhecer melhor e 
acertar rumos. Vénus em 
seu signo atrairá novos re-
lacionamentos e oportuni-
dades de crescimento fi-
nanceiro. Siga sua intuição! 

gÊMEOs
A partir de ho-
je e por um lon-
go tempo, Plu-

tão em Aquário apontará 
novos rumos: você poderá se 
interessar por um ambien-
te diferente, romper velhos 
preconceitos e quebrar an-
tigas barreiras que interfe-
rem na vida íntima e social. 
Amplie sua rede e sua voz 
no mundo. Ligações inter-
nacionais ou com pesso-
as de outras regiões mo-
tivarão mudanças. Cuide 
da reputação. 

CâNCER
Vários plane-
tas sinalizam 
novo cami-

nho e sucesso na carreira. 
A partir de hoje, Plutão in-
centivará mudanças, es-
tratégias de crescimento 
profissional e novos planos 
para o futuro. Você poderá 
se afastar de uma amizade 
ou grupo, iniciar novos re-
lacionamentos e renovar o 
ambiente social. Construa 
relações de confiança e se 
estabilize. Prestígio e pro-
jeção pela frente!

lEÃO 
Com Plutão na 
sua área de re-
lacionamentos, 

a partir de hoje e por um 
longo tempo, sua maneira 
de se relacionar e o tipo de 
escolha mudarão significa-
tivamente. Invista no seu 
futuro e segurança. Rela-
ções profissionais estarão 
aquecidas; espere por pro-
postas atraentes e por hori-
zontes mais amplos. Acer-
te a documentação, resolva 
assuntos jurídicos e planeje 
viagens. Prestígio em alta!

ViRgEM 
Rotina e traba-
lho passarão 
por mudanças 

significativas com Plutão em 
Aquário, que trará transfor-
mações positivas no lifes-
tyle e na escolha de par-
ceiros. Assuma seu poder, 
impulsione um novo em-
preendimento e formalize 
uma parceria. Um convi-
te de longe surpreenderá. 
Embarque em novas expe-
riências, alavanque a car-
reira e estabilize uma rela-
ção especial.

liBRA
Troque confi-
dências, apro-
funde um re-

lacionamento especial e 
transforme padrões emo-
cionais. Mudanças no lifes-
tyle, estratégias de traba-
lho, decisões de viagem ou 
de moradia estarão em des-
taque nas conversas e nas 
interações de hoje. Disci-
pline hábitos e se estabili-
ze. A fase favorecerá casa-
mento e parcerias. Conte 
com escolhas claras e en-
tendimento nas relações. 

EsCORpiÃO
Renove os 
sentimen-
tos e estabi-

lize uma relação especial. 
Antigos padrões emocio-
nais e maneiras de se rela-
cionar já não servirão mais. 
Abandone velhos conceitos 
e crie planos de longo pra-
zo no casamento ou namo-
ro. Estratégias de trabalho 
serão certeiras. Fique de 
olho nas oportunidades e 
expanda sua atuação. Vo-
cê poderá firmar um con-
trato promissor.

sAgitÁRiO
Mudanças no 
ambiente de 
trabalho ace-

lerarão decisões. Você po-
derá firmar uma parceria 
e criar novos projetos. De-
senvolva ideias, aumente a 
exposição e assuma maior 
protagonismo. Criativida-
de, brilho e entusiasmo não 
faltarão nesta fase de aber-
tura a novas experiências e 
de mais encantamento pela 
vida. Assuntos do coração 
envolverão filhos e praze-
res. Paixão em alta! 

CApRiCÓRNiO
Assuntos fi-
nanceiros, in-
vestimentos e 

projetos da vida íntima pas-
sarão por mudanças. Ajus-
te planos de acordo com as 
condições do momento. O 
dia favorecerá acordos e a 
formalização de contratos. 
Retome uma atividade que 
estava pausada ou resgate 
elos do passado. Conver-
sas de hoje abrirão portas 
no trabalho. Amplie o diá-
logo com a família e resol-
va pendências.

AquÁRiO
A entrada de 
Plutão em seu 
signo inaugu-

rará uma época de mudan-
ças significativas e profun-
das no projeto de vida, na 
maneira de você se apre-
sentar,no tipo de escolha 
e valores. Você poderá op-
tar por uma nova direção, 
encerrar o passado ou re-
formular planos e construir 
maior segurança e estabi-
lidade financeira e afetiva. 
Revele seu poder. Novas 
escolhas pela frente! 

pEiXEs 
A partir de 
hoje, Plutão 
anuncia trans-

formações internas que se-
rão percebidas num primeiro 
momento como uma abertu-
ra a novos conceitos e maior 
segurança em comunica-
ções, contatos e relaciona-
mentos. Descomplique a 
cabeça e dê mais leveza às 
interações e aos encontros 
de hoje. Você poderá firmar 
contratos atraentes e au-
mentar os rendimentos. Su-
cesso na área financeira! 

Horóscopo
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A venda de ingressos se inicia às 17h do dia 4 de abril no portal do 
Sesc e presencialmente, nas bilheterias no dia 5, quarta às 17h

Emicida traz o show ‘AmarElo’ ao
Sesc de Rio Preto

Em abril, um dos desta-
ques da programação 
musical do Sesc Rio 
Preto é o show com 

o rapper Emicida, no dia 12, a 
partir das 21h, no Ginásio de 
Esportes. O cantor apresen-
ta seu mais recente trabalho 
AmarElo, um experimento so-
cial sobre sonhos e esperança.

A venda de ingressos inicia 
no dia 4 de abril, online (ses-
csp.org.br/riopreto) e no dia 5, 
quarta, presencialmente nas 
bilheterias do Sesc, ambas as 
datas a partir das 17h. Os va-
lores variam entre R$ 12,00 e 
R$ 40,00.  

Considerado um dos nomes 
mais importantes do rap nacio-
nal, Emicida teve suas primei-
ras aparições em 2005, quando 

participava dos desafios das ba-
talhas. Seu nome é resultado da 
junção das palavras MC (Mestre 
de Cerimônias) e homicida, por 
conta das suas constantes vitó-
rias em batalhas de rima.

Sua carreira teria início três 
anos mais tarde com a grava-
ção do single “Triunfo”, que 
vendeu setecentas cópias em 
um mês e após dezesseis anos 
de estrada, o rapper ocupa 
um lugar de destaque não só 
pela sua música e pelas suas 
composições poéticas, mas 
também pela sua representa-
tividade e seu posicionamento 
político.  

Emicida já lançou oito álbuns 
de estúdio com canções inédi-
tas e seu mais recente trabalho 
AmarElo, lançado em 2019, é 
considerado pela crítica um 
dos mais marcantes de toda a 

trajetória do músico, tanto pe-
las composições quanto pelo 
período em que foi lançado, 
antes da pandemia.

O trabalho, de acordo com 
o músico, pode ser conside-
rado um experimento social 
e fala sobre a necessidade de 
se manter as esperanças e da 
importância de se batalhar pe-
los sonhos, por mais difícil que 
seja a jornada.  

Para passar a mensagem de 
um olhar sobre a grandeza da 
humanidade, Emicida contou 
com a participação de Pablo 
Vittar e Maju que adicionaram 
versos que falam sobre como 
é essencial olhar em frente 
e não se apegar aos erros do 
passado, além de um sample 
da música “Sujeito de Sorte” do 
cantor Belchior.  

O trabalho AmarElo também 

O cantor apresenta seu mais recente trabalho AmarElo, 
um experimento social sobre sonhos e esperança 

celebridades

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

geovanna garé também está entre
os homenageados desta edição!

Parabéns e muitos anos de vida 
para ela, Ana Caroline pimentel!

Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

social O tatuador 
Jhonny 
Ramos 
completa 
mais um ano 
de vida nesta 
sexta-feira. 
Parabéns!

recebeu uma versão em docu-
mentário, lançado em 2020. O 
filme vai além do registro dos 
bastidores de um show simbo-
lizando um resgate da história 
de personagens negros apaga-
dos pela história branca.  

sERViÇO 
shOw - EMiCidA 

l AmarElo 

l Dia 12, quarta, das 21h às 
22h30.

 local:
l Ginásio de Esportes Sesc Rio 

Preto 
 ingressos:
l R$ 12,00 (credencial plena) 
l R$ 20,00 (meia entrada) 
l R$ 40,00 (inteira)

Fonte: sbtinterior.com


