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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/03/19

 34°

 21°

10mm 
90%


chuva

 89% 
58%

NNW 
7km/h


vento

 06:22h 
18:38h

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

QUI - 14/03/19

 33°

 22°

10mm 
80%


chuva

 94% 
57%

NNW 
7km/h


vento

 06:22h 
18:37h

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

SEX - 15/03/19

 32°

 21°

10mm 
80%


chuva

 89% 
55%

W 
6km/h


vento

 06:23h 
18:36h

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

SÁB - 16/03/19

 33°

 22°

10mm 
90%


chuva

 95% 
56%

ESE 
7km/h


vento

 06:23h 
18:35h

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

DOM - 17/03/19

 33°

 21°

10mm 
80%


chuva

 95% 
53%

E 
9km/h


vento

 06:23h 
18:34h

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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Filho de Faustão, João Guilherme 
segue os passos do pai e atua 
como repórter de colégio em SP

celebridades celebridades

Carlos Alberto 
ganha declaração
da mulher ao 
completar 83 anos

Fausto Silva já tem 
um sucessor natu-
ral dentro de casa. 
João Guilherme 
Silva segue os pas-
sos do pai famoso 
e tem até nome ar-
tístico. Como JG, o 
adolescente, está 
dando expediente 
como locutor e re-
pórter de um colé-
gio em SP.

Página A9

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações de 
Fernandópolis e região estão na co-
luna Social. Na foto, destaque para 
a aniversariante Joice Fabiele. Con-
fira também o resumo da sua novela 
favorita. Páginas A9 e A10

Presidente da Câmara 
convoca ouvidor público 
para esclarecimentos
A pedido do vereador Étore 

José Baroni, o presidente 
da Câmara Municipal de 
Fernandópolis, Ademir de 

Almeida, convocou, durante sessão 
ordinária nesta terça-feira, 12, o ou-

vidor público municipal, Edmar de 
Oliveira, a comparecer em sessão or-
dinária da Câmara, para prestar es-
clarecimentos ao Poder Legislativo 
sobre assuntos relacionados à Ouvi-
doria. Ainda durante a sessão o vere-

ador Antonio Carlos Finoto, mais co-
nhecido como Tonho Pintor, cobrou 
algumas situações do prefeito André 
Pessuto. “Estou descontente demais. 
Meu bairro não recebeu uma melho-
ria em dois anos”. Página A3

à  EM ALOJAMENTO DE ESCOLA

Morte de jovem 
após inalar gás 
de desodorante 
é investigada 
Segundo depoimento de amigos para a Polícia, 
garoto colocou toalha no rosto e começou a 
espirrar desodorante na cara, inalando o gás

Um adolescente de 17 
anos morreu na terça-
-feira, 12, depois de ina-
lar desodorante no quar-

to do alojamento de uma escola 
técnica agrícola (Etec), onde mo-
rava, em Jales. O caso é investiga-
do pela Polícia Civil. De acordo com 
informações do boletim de ocorrên-

cia, o adolescente chegou morto à 
Unidade de Pronto-Atendimento 
(UPA). Quem acionou a Polícia Mi-
litar foi a enfermeira da unidade. 
Ao ser acionada, a Polícia foi até o 
local onde a vítima morava e con-
versou com dois meninos que es-
tavam no momento que ela passou 
mal. Página A7

Abertura do Festival do Trabalhador é hoje 
Tudo pronto e muita expectativa pa-

ra mais um ‘Festival dos Trabalhado-
res Luiz José Ramos’, que terá abertu-
ra oficial na noite desta quinta-feira, 
dia 14, no campo da Secretaria Muni-
cipal de Esportes. Para o primeiro dia 
das competições foi preparada uma 
programação especial, com a partici-
pação de atletas do sub 9  sub 10. A 
preliminar entre os times da AFUFER 
X Projeto ‘Bom de Escola, Bom de Es-
portes’ do técnico Rubão, terá início 
às 18h. Na sequência, às 19h30 en-
tram em campo os competidores que 
disputarão a primeira partida da Co-
pa: União Ar Condicionado X União 
Dos Postos. Página A8

à  PROJETO

Universidade 
Brasil recebe 
12 indígenas 

No último final de semana, 12 
indígenas chegaram a Fernan-
dópolis para o início de um gran-
de projeto. Vindos de várias tribos 
do Xingu, eles foram recebidos na 
Universidade Brasil para o início 
de uma ação de socialização ao ín-
dio, através do qual eles buscaram 
formação em Medicina, Odontolo-
gia e Medicina Veterinária para, 
depois, poderem levar esse atendi-
mento à sua região, onde há uma 
escassez de profissionais para 
atenderem os milhares de indíge-
nas que moram lá, principalmen-
te na área da Saúde. Página A6

Confira os eventos 
que fecham a 
agenda cultural 
em março

 Página A2
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à  EM MARçO

A competitividade do 
mercado é um de-
safio a ser supera-
do constantemen-

te pelas empresas. Engana-se 
quem acha que as maiores são 
as de mais sucesso. O processo 
de crescimento engloba inves-
timentos não só em estrutura e 
inovações, mas no treinamento 
de pessoas. Não bastam ter os 
melhores recursos, as ferramen-
tas mais modernas e uma estru-
tura impecável se, internamente, 
os colaboradores não estão em 
sintonia e nem acompanham es-
sa evolução.

Apesar de a tecnologia estar 
avançando em altíssima veloci-
dade, o que sustenta as empresas 
são as pessoas. São elas que es-
tão por trás de todos os processos 
e em contato direto com o públi-
co, tomando as melhores escolhas 
e decisões. E, quando atuam em 
equipe, o desenvolvimento das 
atividades se torna muito mais 
simples e o comprometimento 
com o trabalho é garantido.

É claro que os novos recursos 
e softwares cada vez mais mo-
dernos, com diferentes funções 
e que proporcionam facilidades 
para o usuário, instigam as em-
presas. Redução de custo, princi-
palmente com papelaria, desbu-
rocratização de processos, maior 
segurança e possibilidade de ex-
pansão são alguns benefícios ge-
rados pela implantação de uma 
nova ferramenta. Mas o investi-
mento vai além.

Acostumados a utilizar inúme-
ras planilhas e arquivos para or-
ganizar a gestão da empresa, em 

um primeiro momento, a mudan-
ça para um sistema automatiza-
do e tecnológico pode gerar con-
flito e queda no desempenho dos 
colaboradores. Como? Por falta 
de capacitação e de preparo pa-
ra operar um novo sistema.

Esse despreparo de funcioná-
rios reflete em seu próprio de-
sempenho e, consequentemen-
te, nos resultados da empresa. 
Pensando de um modo geral, a 
capacitação dos colaboradores 
gera benefício mútuo: para os 
próprios funcionários, que se sen-
tem mais motivados para exercer 
suas funções e conseguem atin-
gir as metas estabelecidas, e pa-
ra as empresas, que conseguem 
potencializar os resultados, agra-
dar e fidelizar os clientes e se tor-
nam reconhecidas pela excelên-
cia no trabalho

Uma organização que se mos-
tra preocupada com desenvol-
vimento de seus colaboradores, 
que propicia um ambiente favo-
rável à discussão e troca de infor-
mações e que estimula o cresci-
mento profissional e pessoal dos 
funcionários consegue o tão es-
perado sucesso.

Presenciais ou onlines, com es-
pecialistas renomados ou com 
um gestor da própria empresa, 
os treinamentos e capacitações 
nunca deixarão de ser grandes 
investimentos no meio corpora-
tivo. Uma equipe bem treinada 
eleva o número de inovações na 
empresa, e não só em questões 
tecnológicas, mas em ideias e 
melhorias que venham a desen-
volver e ajudar no crescimento da 
organização como um todo.

Em altíssima 
velocidade 
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imagem do dia

Familiares e 

amigos em 

momento de 

desespero na 

entrada da Escola 

Estadual Raul 

Brasil em Suzano, 

na Grande 

São Paulo. 

A Secretaria Municipal de 
Cultura de Fernandópo-
lis prepara uma programa-
ção especial para fechar o 

mês de março. Na pauta, peças tea-
trais, espetáculos de danças, exibições 
culturais e a tão aguardada caravana 
SESC de Artes que percorre mais de 
100 cidades do interior do Estado com 
um dia inteiro de atrações gratuitas. 
E tudo começa nesse final de semana 
(16 e 17) com a dupla apresentação da 
CIA.ELEVADOR DE TEATRO PANO-
RÂMICO, com o espetáculo gratuito 
a ‘Sala dos Professores’ no Teatro Mu-
nicipal. A peça se passa em um úni-
co cenário: A Sala dos Professores de 
um colégio particular onde seis pro-
fessores frustrados e cansados da roti-
na escolar se reúnem durante o inter-
valo das aulas para desabafar sobre 
os problemas do dia a dia. 

PROGRAMAÇÃO:
l Espetáculo/Workshop A Sala de 

Aula
- 1º Exibição - sábado (dia 16), 20h
- 2º Exibição, domingo (dia 17), 

19h30
- Entrada GRATUITA
l Dia 21 - Espetáculo Quincas Bor-

ba
- Teatro Municipal, 20h
- Ingressos a venda 1h antes do es-

petáculo na bilheteria no Teatro
l Dia 22 - Espetáculo O Pequeno 

Príncipe - 
- Teatro Municipal, 20h
- Ingressos a venda 1h antes do es-

petáculo na bilheteria no Teatro
l Dia 24 - Espetáculo - Bailam os 

Porcos 
- Teatro Municipal, 20h
- Ingressos a venda 1h antes do es-

Confira os eventos que fecham 
a agenda cultural do município 
Agenda prevê inclusive o Circuito Sesc de Arte no dia 30

petáculo na bilheteria no Teatro
l Dia 30 - Circuito Sesc de Arte na 

Rua 
- Das 16h às 20h na Praça da Matriz 

de Fernandópolis - espetáculos 
teatrais, atividades lúdicas para 
o público, cinema, Exibições em 
3D, oficinas, música e muito mais

SAIBA MAIS
A Secretaria de Cultura de Fer-

nandópolis tem um novo canal de 
comunicação que une as três fren-
tes de atuação do setor na cidade 
alem da agenda cultural. Para sa-
ber mais detalhes sobre ingressos, 
sinopse dos espetáculos basta CUR-
TIR a pagina CULTURA Fernandó-
polis no Facebook e ficar por dentro 
de tudo que acontece no setor cul-
tural da cidade.

Peças teatrais, espetáculos de danças e exibições culturais serão apresentados no Municipal

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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A Coordenadoria Muni-
cipal de Saúde de Guara-
ni d’Oeste promoveu nesta 
terça-feira, 12, uma ação de 
conscientização para o com-
bate do mosquito Aedes Ae-
gypti. As instruções foram 
feitas aos pais dos alunos da 
Rede Municipal de Ensino.

O período do verão é o 
mais propício à proliferação 

do mosquito Aedes Aegyp-
ti, por causa das chuvas, e 
consequentemente são a 
época de maior risco de in-
fecção por essas doenças. No 
entanto, a recomendação é 
não descuidar nenhum dia 
do ano e manter todas as 
posturas possíveis em ação 
para prevenir focos em qual-
quer época do ano.

Por isso, a população de-
ve ficar atenta e redobrar os 

cuidados para eliminar pos-
síveis criadouros do mos-
quito. A principal ação que 
a população tem é se infor-
mar, conscientizar e evitar 
água parada em qualquer lo-
cal em que ela possa se acu-
mular, em qualquer época 
do ano.

Além dessas orienta-
ções, a Coordenadoria de 
Saúde fez a distribuição 
de repelentes aos alunos 

Coordenadoria de Saúde fez a distribuição de repelentes aos alunos matriculados na rede municipal de ensino

matriculados na rede mu-
nicipal de ensino como for-
ma de prevenção e prote-
ção individual. A ação visa 

orientar os munícipes so-
bre os cuidados que de-
vem ser adotados para 
eliminação dos possíveis 

criadouros do mosquito 
Aedes Aegypti, transmis-
sor da dengue, zika vírus 
e Chikungunya.  

à  SAÚDE 

Coordenadoria Municipal 
promove distribuição
de repelentes aos alunos 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Guarani d’Oeste

A pedido do vere-
ador Étore José 
Baroni, o presi-
dente da Câmara 

Municipal de Fernandópo-
lis, Ademir de Almeida, con-
vocou, durante sessão ordi-
nária nesta terça-feira, 12, o 
ouvidor público municipal, 
Edmar de Oliveira, a compa-
recer em sessão ordinária da 
Câmara, para prestar escla-
recimentos ao Poder Legis-
lativo sobre assuntos rela-
cionados à Ouvidoria.

Ainda durante a sessão o 
vereador Antonio Carlos Fi-
noto, mais conhecido como 
Tonho Pintor, cobrou algu-
mas situações do prefeito 
André Pessuto. “Estou des-
contente demais. Meu bair-
ro não recebeu uma melho-
ria em dois anos. O postinho 
caindo e nada de reforma; 
asfalto não foi feito um re-
cape; não foi feito nada, nem 

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social e Cidada-
nia, por intermédio do CRE-
AS - Centro de Referência Es-
pecializado em Assistência 
Social abrirá, entre os dias 28 
e 29 de março, período para 
seleção e contratação de pro-
fissionais do hip hop e ska-
te (pessoas jurídicas), que 
prestarão serviço em ofici-
nas com público específico 
(indivíduos em situação de 
violação de direitos).

Os interessados em minis-
trar oficinas de hip-hop pre-
cisarão trabalhar elementos 
dessa cultura, colocando em 
prática as composições. Já 
os postulantes à prestação 
de serviços no skate devem 

ter experiência na prática do 
esporte e estimular a sociali-
zação e formação de jovens, 
efetivando a cidadania e par-
ticipação na coletividade.

Ambas oficinas ocorre-
rão semanalmente no CRE-
AS, entre os meses de abril e 
dezembro de 2019 com carga 
horária de 3h semanais, sub-
divididas entre o período ma-
tutino e vespertino. Os pro-
fissionais deverão comprovar 
em seus portfólios/currículos 
experiência na área de ativi-
dades socioeducativas volta-
das a adolescentes em con-
flito com a Lei.

Os profissionais aptos às 
atividades descritas devem 
procurar o CREAS, na Rua 
Curitiba, 57-Jardim Santa 
Rita, em Fernandópolis, das 

8h às 17h, nos dias 28 e 29 de 
março e deixar o portfólio e 
currículo impressos constan-
do comprovação das devidas 
especificações.

“As oficinas complemen-
tares ofertadas pelo CREAS 
tem o objetivo de disponi-
bilizar às famílias do PAE-
FI- Proteção e Atendimento 
Especializado a Famílias e 
Indivíduos e MSE-Medidas 
Socioeducativas, possibili-
dades de romper com os pa-
drões violadores de direitos, 
dando oportunidades a essas 
famílias de superarem tais si-
tuações, e por isso, a necessi-
dade da contratação desses 
profissionais”, destaca o vi-
ce-prefeito e secretário mu-
nicipal de Assistência Social 
e Cidadania, Gustavo Pinato.Ambas oficinas ocorrerão semanalmente no CREAS, entre os meses de abril e dezembro de 2019

à  HIP HOP E SkATE

CREAS realizará seleção de profissionais para oficinas
Atividades ocorrerão semanalmente no CREAS, entre os meses de abril e dezembro

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Presidente da Câmara Municipal convoca 
ouvidor público para prestar esclarecimentos

Na mesma sessão, os ve-
readores votaram e aprova-
ram o Projeto de Resolução 
nº01/2019, de autoria do ve-
reador Ademir de Jesus Al-
meida, acrescenta disposi-
tivo à Resolução nº05/1990 
– Regimento Interno da Câ-
mara Municipal de Fernan-
dópolis, e visa a devida 
adequação das normas regi-
mentais para melhor desen-
volvimento dos trabalhos le-
gislativos em benefício da 
comunidade fernandopolen-
se em geral. Para tanto, fi-
ca determinado que os re-
querimentos dispondo sobre 
solicitação de informações 
somente constarão do Expe-
diente da Sessão Ordinária 
Legislativa se devidamen-
te protocolados até o horário 
determinado para o encerra-
mento do protocolo, vedado 
o recebimento e a inclusão 
deles por dispensa de for-
malidades e/ou regime de 
urgência especial.

uma praça, nada. O dia que 
o senhor prefeito for pedir 
voto no Araguaia como é 

que vai ficar? Como que vai 
ficar para esse vereador pe-
dir voto no Araguaia? Que-

ro saber como que vai ficar 
já que o senhor não fez na-
da e não ajudou esse verea-

dor em nada. Então a partir 
de agora vou começar a fa-
lar”, destacou Tonho. 

Sessão aconteceu na terça-feira na Câmara Municipal

 Da REDAçãO
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MUNICÍPIO DE VALENTIM GENTIL
PROCESSO SELETIVO - 01/2019

ORGANIZAÇÃO: SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO FINAL

PSICÓLOGO - VALENTIM GENTIL

INSCRIÇÃO NOME NOTA
FINAL

POSIÇÃ
O RESULTADO

0000408 LETÍCIA BUOSI 50,00 47º Classificado

0000393 BRUNA JÉSSICA DA SILVA LOPES 45,00 48º Classificado

0000581 THAIS KARINE RAMOS COQUEIRO 45,00 49º Classificado

0000472 JESSICA CREMONIM DA SILVA 45,00 50º Classificado

0000016 GABRIELA JAIN LOPES DEVECHI 45,00 51º Classificado

0000496 TACIANE GOMES ESPINOSA DE SOUZA 45,00 52º Classificado

0000486 TAINARA ANGELUCI DA SILVEIRA 45,00 53º Classificado

0000009 MARIA DE FÁTIMA GARCIA BRAMBILLA 45,00 54º Classificado

0000356 NATHALI REBECA CRISTAL 45,00 55º Classificado

0000158 JÉSSICA ALVES DA SILVA 40,00 56º Classificado

0000382 BIANCA CRISTINA DA SILVA 40,00 57º Classificado
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0000507 AUREA MARIA DE AZEVEDO SUGAHARA 80,00 1º Classificado

0000203 BEATRIZ VICENTI GASQUES 80,00 2º Classificado

0000501 DENISE ROQUE DA SILVA 80,00 3º Classificado

0000489 PAULO GABRIEL GUERCHE FUZZARI 80,00 4º Classificado

0000422 ANA CAROLINE OLIVEIRA DOMINGOS 80,00 5º Classificado

0000458 ANA CAROLINA DE ANDRADE 75,00 6º Classificado

0000314 JULIANA CARLA VIEIRA 75,00 7º Classificado

0000466 UELITON DE SOUZA GONÇALVES 75,00 8º Classificado

0000431 MARIANA MOZINI DE OLIVEIRA 75,00 9º Classificado

0000441 TAINÁ GONÇALVES ESPECIATO 75,00 10º Classificado

0000355 JULIANA SILVA RANDO 75,00 11º Classificado

0000179 KATIA DAS NEVES GARCIA 70,00 12º Classificado

0000194 IGOR PARISE DE LIMA 70,00 13º Classificado

0000215 LIENY MUNHOZ MARTINS 70,00 14º Classificado

0000584 ROGÉRIO MATOS BASTOS 70,00 15º Classificado

0000172 ALINE CECILIA TIN ROSA DA SILVA 70,00 16º Classificado

0000195 AMANDA HONORATO BORGES 70,00 17º Classificado

0000167 ELOAH ZEITUNE SILVEIRA DEZAN 70,00 18º Classificado

0000204 MAÍRA RODRIGUES BRAGA NASCIMENTO 70,00 19º Classificado

0000539 LUCILENE LUIZ DA SILVA ANDRADE 65,00 20º Classificado

0000273 LETÍCIA BECERRA FRANCO 65,00 21º Classificado

0000440 AMANDA DE QUEIROZ MARTINS 65,00 22º Classificado

0000108 ALINE PAVIANI 65,00 23º Classificado

0000181 MAURO MARCELO DA SILVA CALORI 65,00 24º Classificado

0000315 ANNELISE GONÇALVES DA SILVA 65,00 25º Classificado

0000339 JOSIANE DE MATOS DUARTE 60,00 26º Classificado

0000055 ADRIANA CRISTINA DE JESUS ROSA 60,00 27º Classificado

0000176 ÉRICA TAÍS SOUZA FREIRE 60,00 28º Classificado

0000586 RAÍRA SERAPHIM JATOBÁ 60,00 29º Classificado

0000020 ANA LETICIA RODRIGUES SILVESTRINI 60,00 30º Classificado

0000277 LETÍCIA MARTINS 60,00 31º Classificado

0000126 BRUNA CAROLINE SANCHES FERNANDES 60,00 32º Classificado

0000092 PÂMELLA ÉLLIE BERNARDO CORREIA
DOS SANTOS 55,00 33º Classificado

0000175 MATHEUS BROGLIATO JUNQUEIRA
ENGEL 55,00 34º Classificado

0000377 ELIANE APARECIDA DE CARVALHO 55,00 35º Classificado

0000516 ELLOÁ SANTOS PIMENTEL 55,00 36º Classificado

0000079 VITÓRIA SEMEGHINI ROMANHOLI 55,00 37º Classificado

0000518 MARIANA MATEUS DE QUEIROZ 50,00 38º Classificado

0000183 DANÚBIA GLENDA GIOVANINI DOS
SANTOS 50,00 39º Classificado

0000574 MONISE ULE BELOTTI CASTILHERI 50,00 40º Classificado

0000411 GRAZIELY FERNANDA DA SILVA 50,00 41º Classificado

0000155 IZABELA MARQUES 50,00 42º Classificado

0000196 JOSIANE TOMÉ DA SILVA 50,00 43º Classificado

0000076 DANNIELLE LOPES DE OLIVEIRA 50,00 44º Classificado

0000385 NATALIA ANTONIO DE OLIVEIRA 50,00 45º Classificado

0000541 LARISSA VANESSA CIVITELLI 50,00 46º Classificado
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A produção indus-
trial brasileira re-
gistrou queda de 
0,8% em janeiro, 

na comparação com dezem-
bro, segundo divulgou nes-
ta quarta-feira (13) o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), eliminan-
do a alta de 0,2% observada 
no mês anterior e indicando 
que o setor continuou mos-
trando fraqueza e perda de 
fôlego no início de 2019.

Trata-se do pior resultado 
em 4 meses, com destaque 
para a queda da produção 
de bens de capital e, por-
tanto, da demanda por in-
vestimentos em máquinas 
e equipamentos. Na compa-
ração com janeiro de 2018, a 
queda foi de 2,6%, pior taxa 
para o mês de janeiro desde 
2016 (-13,4%). “O acumulado 
nos últimos 12 meses ficou 
em 0,5%, mantendo a perda 
de ritmo iniciada em julho de 
2018 (3,4%)”, destacou o IB-
GE, em nota. Em dezembro, 
a indústria acumulava em 12 
meses alta de 1,2%.

Considerando a média mó-
vel trimestral, a produção in-
dustrial fechou janeiro 17% 
abaixo do ponto mais alto da 
série histórica, iniciada em 
2002, que foi alcançado em 
maio de 2011. “Mais do que 
voltar para o campo negati-
vo, esse resultado [de janei-
ro] elimina o ganho que havia 
sido registrado em dezem-
bro”, afirmou o gerente da 
pesquisa, André Macedo. Ele 
enfatizou que o resultado de 
janeiro tem um perfil disse-
minado de taxas negativas. 
“São 3 das quadro grandes 
categorias econômicas com 
resultados negativos”.

QUEDA DOS
INVESTIMENTOS

Na análise por grandes ca-
tegorias econômicas, apenas 
a produção de bens de consu-
mo duráveis cresceu (0,5%), 
eliminando parte da perda de 
5,2% acumulada nos dois últi-
mos meses de 2018.

A produção de bens de 
consumo semi e não-durá-
veis recuou 0,4% e a de bens 
intermediários teve variação 
negativa de 0,1%.

Macedo enfatizou que há 
um menor dinamismo da in-
dústria neste começo de ano. 
“O que chama muito a aten-
ção para o resultado do mês 
de janeiro, especificamente, é 
a parte relacionada aos inves-
timentos, em que bens de ca-
pital, seja na comparação com 
dezembro ou com janeiro de 
2018, acaba aparecendo como 
um destaque negativo e im-
portante nesses resultados”.

à  ECONOMIA

Produção 
industrial 
cai 0,8% em 
janeiro; pior 
resultado 
em 4 meses
Na comparação 
com janeiro de 2018, 
queda foi de 2,6%, 
segundo o IBGE

 Da REDAçãO
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à  PROJETO 

No último final de 
semana, 12 indí-
genas chegaram 
a Fernandópo-

lis para o início de um gran-
de projeto. Vindos de várias 
tribos do Xingu, eles foram 
recebidos na Universidade 
Brasil para o início de uma 
ação de socialização ao ín-
dio, através do qual eles 
buscaram formação em Me-
dicina, Odontologia e Medi-
cina Veterinária para, depois, 
poderem levar esse atendi-
mento à sua região, onde há 
uma escassez de profissio-
nais para atenderem os mi-
lhares de indígenas que mo-
ram lá, principalmente na 
área da Saúde.

As 12 vagas oferecidas fo-
ram preenchidas através de 
um processo seletivo, cuja 
prova foi aplicada no Xingu. 
Além da bolsa total dos cur-
sos, os novos alunos estão 
recebendo acompanhamen-
to psicológico e pedagógico 
para auxiliar na adaptação à 
nova realidade e à distância 
de suas famílias. Eles tam-
bém receberão ajuda de cus-
to para moradia e, inclusive, 
está sendo construída no 
próprio campus uma oca, nos 
mesmos moldes das existen-
tes nas tribos, caso eles que-
rem residir ali.

O primeiro contato foi rea-
lizado na Universidade, on-
de os jovens indígenas co-
nheceram toda a estrutura 
do campus e já puderam se 
ambientar com seus cursos. 

No domingo, eles fizeram um 
passeio e puderam conhecer 
a cidade. Já na segunda pe-
la manhã, iniciaram as aulas 
normalmente, sendo seis de-
les em Medicina, quatro em 
Odontologia e dois em Vete-
rinária.

Uma das duas mulheres do 
grupo, Marina Mehinako, de 
24 anos, que está cursando 
Medicina, falou da importân-
cia do projeto. “Essa foi uma 
surpresa muito boa que caiu 
do céu para nós. Eu sempre 
acompanhava os agentes de 
saúde na tribo, e agora pare-
ce um sonho estar aqui es-
tudando para ser médica”, 
ressaltou.

O jovem WalamatioYawa-
lapiti, de apenas 23 anos, 
deixou a esposa e cinco fi-
lhos na tribo para poder rea-
lizar o seu sonho de ser mé-
dico. “Desde os 16 anos eu 
já estudava na área da saú-
de e atuava como agente lá 
no Xingu, e sempre sonhava 
em ser um médico pediatra. 
Quando apareceu essa opor-
tunidade, foi tudo muito rápi-
do e agora eu vejo que con-
seguirei realizar esse sonho. 
Para nós, indígenas, é muito 
difícil fazer uma faculdade, 
por causa da distância e da 
falta de recursos. Agora, po-
deremos nos formar e voltar 
para ajudar nosso povo. Ho-
je é meu primeiro dia e sinto 
que estou nas nuvens”, re-
latou.

Antes desse projeto, estu-
dantes da Universidade Bra-
sil já realizavam ações de as-
sistência nas tribos do Xingu 

no período de férias. Agora, 
a ideia é que os estudantes, 
após formados, retornem ás 
suas aldeias para darem um 
atendimento especializado 
de forma permanente.“Esse 
é um projeto de extrema im-
portância social a comunida-
de indígena daquela região, 
mas para todo o país, um pa-
pel muito importante que a 
Universidade Brasil vem de-
sempenhando com desta-
que”, afirmou o Reitor Dr. Jo-
sé Fernando Pinto da Costa, 
que fez questão de visitar o 
Xingu durante o processo de 
seleção dos indígenas.

Universidade Brasil recebe 12 indígenas 
Grupo faz parte de um projeto de socialização, através do qual cursarão Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária, tudo custeado pela instituição

As 12 vagas oferecidas foram preenchidas através de um processo seletivo

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Universidade Brasil
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Silcar Pneus, revenda Continental, contrata: 

MECÂNICO
Com experiência em suspensão, alinhamento e 

balanceamento para atuar em Autocenter. Ofer. Comissões 
+ Ticket + Convênio Médico + Prêmios. Enviar CV p/ 

selecao@silcarpneus.com.br (Assunto=MFE) ou entregar 
na Av. Expedicionarios Brasileiros, 31 – Jd. Santa Helena.

(17) 99722-0568 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 303 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 35 MIL +  TRANSF.  DIV.

TRATAR COM LEONILDA PELO CELULAR: (17) 99609-7429

ALUGA-SE APARTAMENTO
NO GUARUJá

LOCALIzADO NA PRAIA DA ENSEADA, 
A 150 METROS DA PRAIA, COM 2 qUARTOS 
E UMA SUíTE, COM 6 CAMAS, GELADEIRA,

TELEVISõES E EqUIPAMENTOS DE COzINHA.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 14 de Março de 2019.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO Nº. 005/2019

PROCESSO Nº. 005/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019 CON-
TRATO Nº. 015/2019 e 016/2019 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUA-
RANI D’OESTE CONTRATADO: GISLENE APARECIDA DA TRINDADE 
RIBEIRO 21948188805; ROSANGELA DOS SANTOS 32053493852. OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços no desenvolvi-
mento de atividades socioeducativas em grupos do serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculo – SCFV para crianças, adolescentes e idosos. VALOR: 
Respectivamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e R$ 10.078,50 (dez mil, se-
tenta e oito reais e cinquenta centavos), por 10 meses. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
O prazo de vigência do contrato terá início em 01 de março e encerramento em 
31 de dezembro de 2019. FORMA DE PAGAMENTO: Mensalmente mediante 
apresentação da nota fiscal. DATA DA ASSINATURA: 22 de fevereiro de 2019. 
Guarani D’Oeste, 25 de fevereiro de 2019. - NILSON TIMPORIM CAFFER 
- Prefeito Municipal-
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/19

PROCESSO Nº. 004/19 CONTRATO Nº. 012/2019, 013/2019 e 014/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARANI D’OESTE CONTRATADOS: 
CCF NUTRI EIRELI ME, MASTER FOOD RIO PRETO LTDA EPP e NEUSA 
FIGUEIRAS ME. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para meren-
da escolar a serem utilizados nas Escolas do Município de Guarani D’Oeste 
e Projeto Cidadão do Futuro Marco Caboclo. VALOR: Respectivamente R$ 
43.649,99 (quarenta e três mil, seiscentos e quarenta e nove reais e noventa e 
nove centavos), R$ 24.110,02 (vinte e quatro mil, cento e dez reais e dois cen-
tavos), R$ 19.684,27 (dezenove mil, seiscentos e oitenta quatro reais e vinte e 
sete centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2019. FORMA DE 
PAGAMENTO: O pagamento será feito parceladamente em até 60 (sessenta) dias 
após apresentação da Fatura/Nota Fiscal. PRAZO DE ENTREGA: A contratada 
deverá realizar a entrega, parceladamente, de acordo com requisição do setor 
responsável em até 5 (cinco) dias. DATA DA ASSINATURA: 21 de fevereiro 
de 2019. Guarani D’Oeste, 25 de fevereiro de 2019. -NILSON TIMPORIM 
CAFFER- Prefeito Municipal-
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EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2019

Encontra-se aberta na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura 
Municipal de Guarani D’Oeste, o Pregão Presencial nº. 013/2019 – Processo nº. 
015/2019, do tipo Menor Preço/mensal, que destina-se a receber propostas para a 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 Psicólogo, para 
atuação na política de saúde do município, com carga horária de 40 (quarenta) 
horas semanais, objetivando atender à necessidade das ações neste Município, 
conforme descrição dos serviços constante no Anexo I do Edital completo.

O encerramento para entrega das propostas dar-se-á no dia 26 de março de 
2019, às 14:00 horas e abertura dos envelopes no dia 26 de março de 2019 às 
14:00 horas.

O edital completo acha-se à disposição dos interessados, de 2ª a 6ª feira, das 
08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00, na Rua João Neves Pontes nº. 1000, 
CEP- 15.680-000, Município de Guarani D’Oeste-SP.-

Quaisquer informações poderão ser obtidas no endereço acima ou pelo telefone 
(17) 3834-1179 ou no e-mail: licitacao@guaranidoeste.sp.gov.br.

Guarani D’Oeste, 13 de março de 2019.
-NILSON TIMPORIM CAFFER-

-Prefeito Municipal-
Uma publicação: Quinta-feira, dia 14 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.491.
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Três publicações: Dias 13, 14 e 15 de Março de 2019.
1ª publicação: Quarta-feira, dia 13 de Março de 2019.
2ª publicação: Quinta-feira, dia 14 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.491.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017, destinado à seleção de candidatos e formação 
de cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público municipal, das vagas atualmente 
existentes e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, nos termos 
estabelecidos por este Edital:

RESOLVE:
I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal finalidade, 

para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro 
Centro, nesta cidade, até o dia 18 de março de 2019, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 16:30h, 
a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito de serem nomeados nos cargos para os 
quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação:
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2017, destinado à seleção de candidatos e formação de 
cadastro reserva para provimento de cargos efetivos no serviço público municipal, das vagas atualmente existentes 
e das que vierem a vagar ou forem criadas durante o prazo de validade deste concurso, nos termos estabelecidos 
por este Edital: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados, os candidatos aprovados no Concurso Público nº 01/2017, realizado com tal 
finalidade, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça 
Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, até o dia 18 de março de 2019, no horário das 9:00h às 
11:30h e das 13:00h às 16:30h, a fim de exercerem, mediante assinatura de termo de opção, o direito 
de serem nomeados nos cargos para os quais foram habilitados, de acordo com a seguinte relação: 

Para o cargo de Motorista 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
11º 20277 Rogerio Beijora 27.410.600-0 06/05/1976 86,50 
12º 20672 João de Oliveira Prado 65.085.358 18/02/1954 85,00 
13º 21053 Pedro Cassio Reginaldo Faria 34.548.901-9 19/01/1982 84,83 
14º 20821 Paulo José Rosa Junior  23.147.971-2 13/01/1974 84,83 

 
Para o cargo de Agente de Controle de Vetores 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1º 21074 Lara Carolina Altomani 49.793.820-0 06/02/1997 86,67 
2º 20457 Ana Rita Marcon Goularte 34.388.597-9 10/04/1986 86,67 

 
Para o cargo de Agente de Serviços Gerais / Feminino – Nível I 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1º 20484 Magali Emery Rodrigues  17.144.626-4 25/10/1963 100,00 
2º 20334 Lindinalva Pereira de Carvalho Santos 26.451.452-0 26/09/1966 100,00 
3º 20317 Maria do Socorro de Araujo 204002038602 09/01/1972 100,00 
4º 20186 Irani Aparecida Ganzella Nicolau Martins 24.233.183-X 21/09/1972 100,00 

 
Para o cargo de Operador de Trator Nível I 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
1º 20673 Claudionor Gomes da Silva 23.872.344-6 05/02/1973 75,00 

 
Para o cargo de Operador de Técnico de Enfermagem – Nível I 

Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
4º 20623 Erica Cristina Ferreira da Silva 40.301.847-X 23/09/1994 55,00 

 

II - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 12 de março de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA
VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11
 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
 email: pmvg@valentimgentil.sp.gov.br | www.valentimgentil.sp.gov.br  

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 04/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2017 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
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4º 20623 Erica Cristina Ferreira da Silva 40.301.847-X 23/09/1994 55,00 

 

II - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
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Valentim Gentil, 12 de março de 2019. 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 

II - Os candidatos convocados, deverão conferir o edital completo no site da prefeitura (http://www.valen-
timgentil.com.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município (https://imprensaoficialmunicipal.com.br/
valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações.

Valentim Gentil, 12 de março de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 14 de Março de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.491.

Um adolescente de 
17 anos morreu na 
terça-feira, 12, de-
pois de inalar de-

sodorante no quarto do aloja-
mento de uma escola técnica 
agrícola (Etec), onde morava, 
em Jales. O caso é investiga-
do pela Polícia Civil.

De acordo com informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, o adolescente chegou 
morto à Unidade de Pronto-
-Atendimento (UPA). Quem 
acionou a Polícia Militar foi a 
enfermeira da unidade.

Ao ser acionada, a Polí-
cia foi até o local onde a víti-
ma morava e conversou com 
dois meninos que estavam 
no momento que ela passou 
mal. Segundo depoimento 
deles para a Polícia, o garo-

to colocou uma toalha no ros-
to e começou a espirrar de-
sodorante na cara, inalando 
o gás. Ao todo, ele teria ina-
lado dois frascos.

O jovem começou a passar 
mal e caiu no chão. Os garo-
tos chamaram o segurança 
da escola agrícola, que acio-
nou a UPA.

No boletim de ocorrência, 
consta que o menino é de Ita-
pagipe (MG), mas a família é 
de Carneirinho (MG). O cor-
po do jovem foi levado pa-
ra o Instituto Médico Legal 
(IML) para exame necroscó-
pico e depois foi liberado pa-
ra a família.

Em nota, o Centro Paula 
Souza disse que o aluno pas-
sou mal à noite no alojamen-
to. O centro disse que o Sa-
mu foi acionado e a família, 
avisada.

 

 
 
 

 
EDITAL DE CANCELAMENTO DE HOMOLOGAÇÃO 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2019 
 
 ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito Municipal, no desempenho de 

suas atribuições legais e em conformidade com o Edital nº 01/2019 do Processo 

Seletivo Simplificado, CONSIDERANDO a necessidade de retificação da classificação 

final da função de PSICÓLOGO visto que ocorreu falha no critério de desempate para 

candidato com idade acima de 60 anos, conforme relatório apresentado pela empresa 

SETA CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LTDA, responsável pela execução do 

processo seletivo em tela, DETERMINA O CANCELAMENTO do edital de 

homologação do referido processo para a função de PSICÓLOGO, para que a referida 

retificação seja processada. 

 
 

Município de Valentim Gentil – SP 
Aos 12 de março de 2019. 
 

 
 
 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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Uma publicação: Quinta-feira, dia 14 de Março de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.491.

à  EM ALOJAMENTO DE ESCOLA

Morte de jovem após inalação de gás de 
desodorante é investigada pela Polícia 

Segundo depoimento de amigos para a Polícia, garoto colocou toalha no rosto e começou a espirrar desodorante na cara, inalando o gás

Escola onde o jovem estudava e morava no alojamento em Jales 

A nota diz ainda que “o 
Centro Paula Souza e a dire-
ção da Etec se solidarizam 
com os pais do estudante 
pela fatalidade e esclarecem 
que as aulas na unidade fo-
ram suspensas nesta quar-
ta-feira”.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A c e s s e :  w w w . o e x t r a . n e t
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Tudo pronto e muita 
expectativa para 
mais um ‘Festival 
dos Trabalhado-

res Luiz José Ramos’, que 
terá abertura oficial na noi-
te desta quinta-feira, dia 14, 
no campo da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes.

Para o primeiro dia das com-
petições foi preparada uma 
programação especial, com 
a participação de atletas do 
sub-9  sub-10. A preliminar 
entre os times da AFUFER X 
Projeto Bom de Escola, Bom 
de Esportes do técnico Rubão, 
terá início às 18h. Na sequên-
cia, às 19h30 entram em cam-
po os competidores que dis-
putarão a primeira partida da 
Copa: União Ar Condicionado 
X União Dos Postos. 

Os jogos acontecerão em 
sistema de eliminatória sim-
ples, as terças e quintas-
-feiras à noite, aos sábados 
à tarde e domingo de ma-
nhã. Como tradição, o Festi-
val termina em 1º de maio, 
com entrega de prêmios aos 
campeões. Este é o evento 
que reúne o maior número 
de atletas trabalhadores do 
município. 

A edição deste ano tem 
a participação de 19 equi-
pes: ENGERB “A”, FER-
JAL, UNIAO DAS AUTO 
PEÇAS, USINA CORURIPE 
“B”, CRYSTAL, SANTA CA-
SA, UNIÃO AÇOUGUES, 

IMPÉRIO, DEAÇO “B”, USI-
NA CORURIPE”A”, KLTS 
– ENGENHARIA, POLY 
SPORT, ELEKTRO, DEAÇO 
“A”, SGOTTI, ENGERB “B”, 
UNIÃO AR CONDICIONA-
DO, UNIÃO DOS POSTOS 

(GRAMADÃO), MALHARIA 
SILVA/ SETE CENTER.

Todos os duelos acontece-
rão no minicampo da SMEL, 
na rua Kazuyoshi Beppu, 
305, bairro Rio Grande (an-
tigo Clube da CESP). 

à  19 EqUIPES

Abertura do Festival 
do Trabalhador é hoje 

Campo está preparado para receber as equipes competidoras

Campeonato 
começa com 

preliminar de 
atletas do sub-9 
e sub-10, às 18h

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Jogo dos 7 Erros

Humor

Resumo de Novelas

ESPELHO DA VIDA 
Quinta-feira, 18h00

Eugênio implora para que Gustavo 
não desista de seu casamento com 
Cris/Julia, e afirma que o bebê não 
nascerá. Eugênio se enfurece com 
Piedade. Bendita ajuda Cris/Julia a 
fugir de Eugênio. Pat pede perdão a 
Michele e as duas reatam a amizade. 
Gentil agradece Marcelo pelo amor 
a Pat. Bendita confidencia a Pieda-
de sobre a fuga de Cris/Julia. Marina 
desabafa com Dalva sobre sua des-
confiança de Sheila. Pente Fino ame-
aça Américo. Gustavo provoca Dani-
lo na prisão. Cris/Julia pede proteção 
a Padre Luiz.

VERÃO 90 
Quinta-feira, 19h15

João procura Jerônimo no hotel e ga-
rante que assistirá à queda do irmão. 
Jerônimo tem uma crise de pânico. 
Mercedes humilha Gisela. Mercedes 
vai atrás de Quinzão e encontra Je-
rônimo com Luana na cama. Álamo 
é rude com Gisela na loja, sob orien-
tação de Mercedes. Quinzão inven-
ta para Mercedes que Jerônimo está 
namorando Luana. Lidiane convence 
Herculano a participar da campanha 
publicitária e os dois encarnam Pan-
tera e Gatão. Janaína aceita a ajuda 
de João no restaurante. Jerônimo 
convida Manu para ir à festa que se-
rá realizada em sua homenagem na 
Doutor Spock.

A TERRA PROMETIDA
Quinta-feira, 20h50

Milah agradece o apoio de Orias. Elias 
pergunta se Jéssica não se interessaria 
em Iru. Com mania de limpeza, Haniel 
limpa os objetos de sua tenda. Ruth to-
ma conta de sua criança. Adonizede-
que se despede de Zareg, Racal e Bo-
gotai, que deixam o palácio.Bogotai vai 
até a taberna e oferece ouro em troca do 
favor de Lina. Aruna se oferece para ir 
com Elói até o celeiro. Bogotai pede um 
monte de roupas velhas. Elói e Aruna 
chegam no celeiro e se deparam com 
Noemi sendo atacada por Laís. Bogo-
tai recebe as roupas velhas e pede ali-
mentos estragados. Otniel e Acsa qua-
se se beijam, mas são interrompidos 
por Iru. Elói avisa Calebe sobre o ata-
que no celeiro.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Quinta-feira, 21h00

Mattoso fica nervoso ao ver Mirtes. 
Jurandir se despede de Elisa. Ara-
nha ouve Mirtes falando sobre o Tar-
ja Preta. Valentina pede que Marcos 
Paulo convença Gabriel a acreditar 
nela. Olavo e Laura fotografam as 
fórmulas que encontram no labora-
tório. Marcos Paulo confessa a Va-
lentina que se uniu a Gabriel. Luz vê 
sua imagem com Gabriel na bola de 
cristal de Milu. Valentina chega com 
Marcos Paulo ao casarão.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Filipa ameaça Yasmin. O clubinho ten-
ta descobrir por que o tabuleiro levitou 
e cria terapias mirabolantes. Guilher-
me conta a Raquel que Roger proibiu 
o namoro dos dois. Éric e Filipa criam 
um jogo de perguntas e respostas so-
bre ela mesma e apresentam na rádio. 
Débora visita Branca e, no mesmo mo-
mento, Ruth liga, pedindo para que 
ela retome as aulas. Yasmin confron-
ta Filipa na rádio e os microfones es-
tão ligados. Filipa confessa tudo e to-
dos na escola escutam. A escola toda 
se volta contra Filipa. Sérgio sobe no 
sótão e descobre o clubinho secreto, 
ficando orgulhoso das crianças. Pen-
dleton manda um recado a Roger por 
Ciro, que fica chocado. 

MALHAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Marli se decepciona com a reação 
de Paulo à notícia de sua gravidez. 
Flora sugere que Tito e Garoto for-
mem um dupla musical. Gabrie-
la, Alex, Flora, Mel e Márcio come-
moram a gravidez de Marli, que se 
emociona. Jade e Hugo lideram as 
contribuições e compram um food 
truck para os pais de Amanda. Ra-
fael e Gabriela se encaram, quan-
do Solange chega.

QUADRO DE ADÃO E EVA
Um francês, um inglês e um bra-

sileiro estão no museu do Louvre 
diante de um quadro de Adão e 
Eva. Diz o francês:

- Olhem como os dois são boni-
tos! Ela, alta e magra. Ele, máscu-
lo e bem cuidado... Devem ser fran-
ceses!

O inglês:
- Que nada! Vejam os olhos deles: 

frios, reservados... Só podem ser in-
gleses!

E o brasileiro:
- Discordo totalmente. Olhem 

bem... Não têm roupa, não têm 
casa, só possuem uma maçã pa-
ra comer e ainda pensam que es-

tão no paraíso. Só podem ser ar-
gentinos!

DESENTENDIDO 
O sujeito pergunta ao instrutor da 

academia que exercícios ele pode en-
sinar. Ao responder que depende da 
flexibilidade do aluno, este já emen-
da: “Opa, tenho as terças livres!”

Completando 84 anos de idade nesta terça-feira, o hu-
morista Carlos Alberto de Nóbrega ganhou uma decla-
ração pública de amor da mulher, a médica Renata Do-
mingues, de 40 anos, nas redes sociais e também flores.

“Homem também ganha flores”, justificou ela ao com-
partilhar um vídeo do marido feliz da vida com o presente.

“Parabéns meu, amor, meu crush, meu amigo, meu ma-
rido... Felicidades mil. Que Deus te traga alegrias sem-
pre. Muito amor, respeito e vida”, postou ela.

Carlos Alberto de Nóbrega foi casado por 22 anos com 
Andréa Nóbrega e oficializou no ano passado a união 
com Renata Domingues.

Filho de peixe que fala? Pois 
Fausto Silva já tem um su-
cessor natural dentro de 
casa. João Guilherme Sil-

va, de 14 anos, segue os passos do 
pai famoso e tem até nome artístico.

Como JG, o adolescente, fruto do 
casamento de Fausto com a jorna-
lista Luciana Cardoso, está dando 
expediente como locutor e repórter 
do colégio em que estuda em São 
Paulo. E uma vez por semana apre-
senta um quadro com duas vetera-
nas na Rádio Trianon.

Em “Duas na Tri”, comandado pe-

las radialistas Silvia Vinhas e Ma-
lu Mota, JG tem a função de levar 
ao ar as atividades que acontecem 
com crianças e adolescentes da es-
cola onde estuda. O programa é to-
do voltado para a educação.

Com os mesmos trejeitos e até o 
jeito de falar do pai, puxando os “er-
res”, e usando relógios grandes, JG 
leva jeito com o microfone em pu-
nho. Mais ainda quando improvi-
sa. O pai, Fausto Silva, começou a 
carreira também adolescente co-
mo repórter de uma rádio do inte-
rior de São Paulo.

Carlos Alberto 
ganha flores
e declaração
da mulher 
ao completar 
83 anos

Carlos Alberto de Nóbrega ganha flores
e declaração da mulher ao fazer 83 anos

Filho de Faustão, 
João Guilherme 
segue os passos do 
pai e atua como 
repórter de colégio

Fausto Silva começou a carreira também adolescente como repórter de uma rádio
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O clima é de muitas 
comemorações para 

ele Alex Santos 

Daniel Leite 
é muito 
homenageado 
nesta data 
especial

Destaque para o querida
aniversariante Joice Fabiele

Hoje também é dia de festa para o querido Marcelo Ferreira

Raquel Vieira festejou idade 
nova nesta semana

Vitor Souza 
recebe os 
parabéns 
de toda 
galera.


