
Para manter 
boa sequência, 
Andradina 
recebe o América
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Apresentado, 
ex-Fefecê 
elogia elenco do 
Osvaldo Cruz, mas 
pede reforços
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Sandy e Junior negociam show 
na festa do peão de Barretos 
em prol do Hospital do Câncer

celebridades social

Carol Dieckmann 
termina novela em 
clima amigável 
após polêmicas

Dia 18 de agosto. Esta 
foi a data reservada pe-
la organização da Festa 
do Peão de Barretos pa-
ra ter Sandy e Junior no 
principal palco do even-
to. Empresários da turnê, 
que traz de volta os irmãos 
em comemoração aos 30 
anos da primeira aparição 
na TV, e dirigentes da fes-
ta têm se reunido para fe-
char a apresentação.

Página A7

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 Sindy Ellen. Con-
fira também o resumo da sua nove-
la favorita. Páginas A7 e A8
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 09/05/19

 31°

 18°

5mm 
63%


chuva

 84% 
53%

ENE 
13km/h


vento

 06:40h 
17:54h

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

SEX - 10/05/19

 32°

 20°

10mm 
80%


chuva

 83% 
48%

NNE 
14km/h


vento

 06:40h 
17:54h

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

SÁB - 11/05/19

 33°

 21°

5mm 
80%


chuva

 76% 
47%

N 
15km/h


vento

 06:40h 
17:53h

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

DOM - 12/05/19

 30°

 20°

10mm 
88%
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 88% 
59%

NW 
9km/h


vento

 06:41h 
17:53h

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

SEG - 13/05/19

 29°

 19°

11mm 
90%
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 92% 
75%

SSE 
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 06:41h 
17:52h

Sol com muitas nuvens. 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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à  HOJE EM INDIAPORÃ

Festa do Peão tem 
show de Jads & 
Jadson e do cantor 
João Carreiro
Após muita espera final-

mente na quarta-feira, 
08, a Festa do Peão de In-
diaporã teve início com 

uma programação diferente e atrati-
va, se destacando em toda à região. 
A começar pela contratação dos 
narradores de renome como Lucia-
no de Oliveira, Adauto Severo e Bu-
ffalo Bill que com suas potentes vo-
zes animam o público e trazem até a 
arena, onde tudo acontece, os mais 

renomados competidores em desta-
que da Ekip Rozeta para duelarem 
contra as tropas e boiadas com seus 
animais premiados em território na-
cional e internacional. A arena tem 
destaque internacional também com 
a presença do tricampeão do mundo 
pela PBR (Professional Bull Riders), 
o competidor Silvano Alves que es-
tá na nossa cidade desde a cavalga-
da que aconteceu no último domin-
go, 05. Página A5

à  CULTURA

Neste sábado 
tem Orquestra 
Facmol na praça
Evento é gratuito e acontece a partir das 9h

Fernandópolis celebra neste 
mês de maio oito décadas de 
fundação e para comemorar a 
data, a Prefeitura de Fernan-

dópolis preparou uma programação 
especial. No próximo sábado, dia 11, 
a atração ficará por conta da orques-
tra FACMOL, que ser apresentará na 

praça Joaquim Antônio Pereira (cen-
tral), em evento festivo que terá início 
às 09h. Na oportunidade, as secreta-
rias de Educação e Cultura vão reali-
zar uma manhã literária com contação 
de histórias para a criançada, que tam-
bém poderá se divertir nos brinquedos 
montados na praça. Página A5

Associação de 
Catadores arrecada
mais de 600 kg 
de recicláveis 

 Página A3

Vacinação 
contra influenza já 
imunizou mais de 
1,7 mil pessoas 

 Página A3

Aprovado 
Plano 
Municipal 
de Gestão 
de Resíduos 
Sólidos

à  SESSÃO ORDINÁRIA

Os vereadores de Fernandópolis se 
reuniram na terça-feira, 07, para a re-
alização da primeira sessão ordiná-
ria do mês. O primeiro item votado foi 
Projeto de Lei nº 43/2019, de autoria 
do Prefeito Municipal, que autoriza o 
Plano Municipal de Gestão Integrada 
de Resíduos Sólidos (PMGIRS), que 
objetiva cumprir a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010), no 
que se refere a não geração, redução, 
reutilização, reciclagem, tratamento 
e disposição. Página A3

Mega-Sena 
acumula 
novamente 
e prêmio 
vai a R$ 275 
milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do 
concurso 2.149 da Mega-Sena, reali-
zado às 20h (horário de Brasília) des-
ta quarta, 8, em São Paulo. O prêmio 
acumulou. Página A4

Sicredi bate recordes e 
consolida parceria com 
agronegócio na Agrishow 2019

à  INVESTIMENTO EM OBRAS

Governo de SP realiza 
convênio com 21 
municípios da região 
Maioria dos municípios beneficiados são 
aqueles com menos de 50 mil habitantes

O governador João Doria anunciou 
repasse para 167 municípios do Esta-
do para investimento em obras de in-
fraestrutura. Do Noroeste Paulista, 21 
prefeituras foram contempladas. “Do 

total de R$ 30 milhões disponibiliza-
dos, cerca de R$ 3 milhões são destina-
dos à nossa região”, declarou o depu-
tado Carlão Pignatari que trabalhava 
para a liberação do recurso. Página A4
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à  159 MIL VISITANTES 

Espaço e presença

Realidade virtual 
deixou de ser con-
siderada uma fer-
ramenta apenas 

para entretenimento e jo-
gos. Nos últimos tempos ga-
nhou espaço e presença na 
indústria e hoje em dia é re-
almente um recurso diferen-
cial e de grande relevância 
para empresas dos mais di-
ferentes segmentos. É com 
certeza uma tecnologia que 
veio para ficar. Muitos ainda 
consideram esses projetos 
complexos e fora de alcance, 
mas não existem mais gran-
des limitações de dinheiro 
ou recursos para o desenvol-
vimento dessas aplicações.

Há um enorme potencial 
global para este mercado, 
que deverá gerar 150 bi-
lhões de dólares até 2020. A 
expectativa é que toda a in-
dústria de realidade virtual 
movimente US$ 5,2 bilhões 
ainda nesse ano e US$ 45 bi-
lhões até 2025. Atualmente 
já é possível encontrar tam-
bém milhares de startups 
no mundo focadas em pro-
dução e conteúdos de rea-
lidade virtual e aumentada. 
Agora é a parte que você me 
pergunta: mas como tudo 
isso pode fazer sentido no 
meu negócio?

É uma grande vantagem 
as empresas proporcionarem 
experiências mais próximas 
e reais aos consumidores pa-
ra que eles consigam testar 
produtos sem sair do lugar. A 
grande maioria das pessoas 
ainda relaciona VR à arquite-
tura. Essa foi a primeira área 
que realmente viu valor de fa-
to em sua aplicação. Por meio 
da solução é possível visitar 
e conhecer a planta de novos 
apartamentos como se tudo 
já estivesse pronto. Você ca-
minha pelos cômodos e pode 
desvendar cada detalhe da 
decoração e instalações. Um 
grande diferencial para o se-
tor. Mas diversas outras pos-
sibilidades já existem.

Na engenharia, por exem-
plo, é possível antes mesmo 

de uma 
obra ser 
iniciada 
fazer uma 
vistoria 
sobre de-
talhes da fundação e estru-
tura sem ainda ter assentado 
um tijolo. Isso gera economia 
de tempo, material, e anteci-
pa problemas não previstos 
que de outra forma seriam 
custos não previstos na obra.

Nesse sentido, software 
são essenciais e os respon-
sáveis pelo sucesso ou fra-
casso das experiências. O 
alto poder computacional é 
fundamental para a realida-
de virtual, não só para ren-
derização do conteúdo, co-
mo também para eliminar a 
possibilidade de desconfor-
to e enjoo que algumas pes-
soas podem sentir ao usar os 
óculos. Por isso a importân-
cia de investir em soluções 
com boa performance e de-
sempenho.

O varejo é outro segmento 
que está investindo em so-
luções que criam maior per-
cepção e integração com os 
usuários. Já é possível en-
contrar produtos à venda 
onde os consumidores con-
seguem, por meio da reali-
dade virtual, manusear os 
objetos e prestar a atenção 
em todos os detalhes antes 
de decidir pela compra. Saú-
de, educação, bancos, in-
dústria automotiva e moda 
são outros setores seguem 
nesse caminho para a imple-
mentação de soluções base-
adas em VR.

E por falar em saúde, a re-
alidade virtual já está trans-
formando também a experi-
ência da vacinação infantil, 
por exemplo. Com a tecno-
logia, as crianças utilizam 
os óculos ao chegarem na 
clínica e são transportadas 
para um ambiente lúdico 
enquanto a enfermeira pre-
para a vacina. Pelas lentes, 
as crianças não enxergam 
nenhuma agulha ou seringa, 
apenas imagens de heróis. 
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imagem do dia
Uma criança 

migrante 

dorme no 

chão em 

cima de um 

papelão do 

lado de fora 

da instalação 

de migração 

Siglo XXI, em 

Tapachula, no 

México.

Com 159 mil visitan-
tes, a Agrishow 
2019 reuniu produ-
tores rurais, auto-

ridades do setor, instituições 
financeiras e novidades tec-
nológicas voltadas ao mer-
cado agro. O volume de ne-
gócios, durante os cinco dias 
de evento, chegou a R$ 2,9 bi-
lhões, valor 6,4% maior que o 
registrado na edição de 2018.

Com forte ligação com o 
campo, o Sicredi - instituição 
financeira cooperativa com 
mais de 4 milhões de asso-
ciados - encerrou a participa-
ção na feira batendo recordes 
com 383 propostas de finan-
ciamento protocoladas e um 
volume de intenção de cré-
dito de R$ 142,7 milhões, va-
lor 25% maior que o registra-
do em 2018. “O resultado foi 
acima das nossas expectati-
vas o que demonstra a força 

do agronegócio e o fortaleci-
mento da parceria do Sicredi 
com o produtor rural”, afirma 
o gerente de Desenvolvimen-
to de Negócios da Central Si-
credi PR/SP/RJ, Gilson No-
gueira Farias.

Recentemente, o Sicredi foi 
destaque no ranking de de-
sembolsos do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) como 
agente financeiro que mais li-
berou recursos pelo Programa 
Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (Pronaf), 
em 2018, realizando aproxi-
madamente 20 mil operações.

RECURSOS
Integrantes do BNDES es-

tiveram no estande do Sicre-
di na Agrishow onde se reu-
niram com representantes da 
instituição financeira coopera-
tiva e demais instituições pa-
ra conversarem sobre os recur-
sos disponibilizados. Na safra 
2018/2019 o Sistema Sicredi 

registrou crescimento de 42% 
nos limites operacionais jun-
to ao BNDES, em comparação 
com o montante disponibiliza-
do na safra 2017/2018 - totali-
zando R$ 4,3 bilhões. Também 
foi registrado um aumento de 
17% na utilização deste limi-
te, totalizando R$ 2,9 bilhões. 
O volume remanescente de-
penderá da disponibilização 
de recursos do BNDES até ju-
nho deste ano, quando termi-
na o atual Plano Safra.

Expansão e investimentos
Com presença nacional e 

atendimento local, o Sicredi 
se diferencia das demais ins-
tituições financeiras por seu 
relacionamento próximo com 
o associado e pela promoção 
do ciclo virtuoso. “Os recur-
sos financeiros gerados per-
manecem na área de atuação 
das cooperativas estimulando 
a geração de renda e o cresci-
mento sustentável da região, 
impactando positivamente as 

comunidades. Também desen-
volvemos importantes proje-
tos educacionais e culturais”, 
destaca o presidente da Sicre-
di Parque das Araucárias PR/
SC/SP, cooperativa que atua 
em Ribeirão Preto, Clemen-
te Renosto.

Diferenciais que garantem a 
expansão da marca em todo o 
País. Em 2019, a instituição fi-
nanceira cooperativa prevê a 
abertura de 200 novas agên-
cias em todo Brasil, sendo que 
50 devem ser inauguradas no 
estado de São Paulo. Para se 
ter uma ideia do crescimento 
nos últimos anos, somente em 
Ribeirão Preto, cidade sede da 
Agrishow, o Sicredi inaugurou 
três agências nos últimos três 
anos. Em todo o Brasil, a insti-
tuição passou de 1.075 agên-
cias, em 2008, para 1.684, em 
2018, crescimento de 57%. Nes-
se período, o número de asso-
ciados saltou de 1,4 milhão pa-
ra mais de 4 milhões.

Sicredi bate recordes e 
consolida parceria com 
agronegócio na Agrishow 2019

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Instituição encerrou participação na feira com 383 propostas de financiamento protocoladas e 
um volume de intenção de crédito de R$ 142,7 milhões, valor 25% maior que o registrado em 2018

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi

Volume de negócios, durante os cinco dias de evento, chegou a R$ 2,9 bilhões
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à  SESSÃO ORDINÁRIA

Os vereadores de 
Fernandópolis se 
reuniram na ter-
ça-feira, 07, pa-

ra a realização da primeira 
sessão ordinária do mês. O 
primeiro item votado foi Pro-
jeto de Lei nº 43/2019, de au-
toria do Prefeito Municipal, 
que autoriza o Plano Munici-
pal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS), 
que objetiva cumprir a Políti-
ca Nacional de Resíduos Só-
lidos (Lei 12.305/2010), no 
que se refere a não geração, 
redução, reutilização, reci-
clagem, tratamento e dis-
posição. O plano apresenta 
novos diagnósticos acerca 
de resíduos sólidos, um re-
sumo das ações já concre-
tizadas e a atualização de 
novas propostas visando a 

gestão racional, sendo do-
cumento orientador da Pre-
feitura Municipal no quadri-
ênio 2019-2022. 

Foram aprovados, ainda, 
os seguintes Projetos: Pro-
jeto de Lei nº 55/2019, de 
autoria do vereador Salva-
dor Castro de Souza, dis-
põe sobre denominação de 
via pública – Rua Ilda Rodri-
gues Romeiro Mendes, bair-
ro Loteamento Residencial 

“Mais Par-
que do Lago”; 
Projeto de Lei 
nº 56/2019, de 
autoria do ve-
reador Salva-
dor Castro de 
Souza, dispõe 
sobre denominação de via 
pública – Rua Melchiades 
Felipe de Castro, bairro Lo-
teamento Residencial “Mais 
Parque do Lago”.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

A ASCARE – Associação de 
Catadores de Materiais Reci-
cláveis participaram, pela pri-
meira vez, do Valentim Rodeio 
Show. No total, durante os 
quatro dias de festas, foram 
recolhidos aproximadamen-
te 602 quilos de produtos. No 
recinto de exposições ‘Maria 
Cavalin’, os associados distri-
buíram cerca de 10 pontos es-
tratégicos de coleta, além de 
uma tenda para armazenar os 
materiais, disponibilizada pe-
la Prefeitura de Valentim Gen-
til.  O produto mais arrecada-
do foi o alumínio (latas), com 
425 quilos. De plástico (fino 
e pet), foram 170 quilos. E de 
papel e papelão foram 7 qui-
los. Todos os materiais arreca-
dados durante a terceira edi-
ção do Valentim Rodeio foram 
destinados para a ASCARE.

 “O meio ambiente sempre 
foi uma preocupação para a 
nossa gestão. Incentivamos a 
criação da Associação de Ca-

A campanha de vacinação 
contra a Influenza segue até 
o dia 31 de maio em Valen-
tim Gentil. As doses gratui-
tas estão disponíveis em to-
das as Unidades Básicas de 
Saúde da cidade. Até o mo-
mento, 1.752 que fazem par-
te do público alvo da ação. 
No total, até o final da cam-
panha 5.966 pessoas devem 
ser vacinadas.

A meta estipulada pelo Mi-
nistério da Saúde é de que 
90% do público alvo recebam 
a dose da vacina que prote-
ge contra três subtipos da 
Influenza: H1N1, H3N2 E In-
fluenza B. “As pessoas que 
fazem parte do público alvo 
devem procurar as Unidades 
Básicas de Saúde. A vacina 
contra gripe é segura e re-
duz as complicações causa-
das pela doença”, orientou a 
Secretária Municipal de Saú-
de, Elaine Teixeira.

Fazem parte do público 

alvo crianças de 6 meses a 
5 anos 11 meses e 29 dias; 
gestantes, puérperas; pes-
soas com 60 anos ou mais; 
pessoas portadoras de do-
enças crônicas; profissionais 
da área da saúde da rede pú-
blica e privada; professores 
também da rede pública e 
privada; pessoas privadas 
de liberdade; e profissionais 
do sistema prisional.

Valentim Gentil não regis-
tra nenhum caso de Influenza 
em 2019. Para que os números 
continuem positivos contra a 
doença, é necessário que a po-
pulação se previna evitando 
contato com pessoas doen-
te; usar lenços ao tossir; lavar 
as mãos frequentemente com 
água e sabão; fazer uso do ál-
cool gel; evitar uso de objetos 
de uso coletivo, como maça-
netas; entre outros.

 Vale lembrar que as Uni-
dades Básicas de Saúde em 
Valentim Gentil funcionam 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 16h.

tadores e atuação dos associa-
dos na festa foi fundamental 
para garantir, além da limpe-
za do local, renda para as se-
te famílias que integram a as-
sociação”, destacou o prefeito 
Adilson Segura.

ASCARE
Há um ano, com o incentivo 

da Prefeitura de Valentim Gen-
til, por meio do Departamento 
de Meio Ambiente, a Associa-
ção de Catadores de Materiais 
Recicláveis, foi criada e melho-
rou a renda de famílias que mo-
ram em Valentim Gentil.

Também com o apoio da 
prefeitura, foi implantado na 

cidade a Coleta Seletiva, rea-
lizada toda terça e quinta-fei-
ra, onde os produtos recolhi-
dos também são destinados 
à ASCARE.

 A associação de catadores 
já atua em eventos municipais 
como a feira livre, e recente-
mente na cavalgada.

Aprovado Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos Sólidos

Sessão ordinária foi a primeira do mês 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Fernandópolis

à  DURANTE VALENTIM RODEIO SHOW

Associação de Catadores arrecada 
mais de 600 kg de materiais recicláveis 
Associação de Catadores atua na cidade há um ano, e participa de eventos como a feira livre e cavalgada

ASCARE atua em eventos como a feira livre e cavalgada em Valentim Gentil

à  SAÚDE

Campanha de 
vacinação contra 
influenza já 
imunizou mais de 
1,7 mil pessoas 
Campanha segue até o dia 31 de maio; 
a dose da vacina está disponível em todas
as unidades de saúde do município

Uma publicação: Sexta-feira, dia 10 de Maio de 2019.
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Mais de 1,7 mil pessoas já receberam
a dose da vacina em Valentim Gentil

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil
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É comum ver nas vias de 
trânsito motoristas liberan-
do a passagem para viatu-
ras em serviço de urgência. 
Esta situação é regulamen-
tada pelo Código de Trân-
sito Brasileiro com o obje-
tivo de agilizar o socorro. 
O SAMU de Fernandópo-
lis orienta que, quando os 
sinais luminosos e sono-
ros estiverem acionados, 
os condutores dos demais 
veículos deverão deixar li-
vre a passagem da faixa da 
esquerda para as viaturas 
em situação de emergência.

Este tipo de permissão 
não pode ser exercido a 
qualquer momento e sem 
os cuidados quanto à segu-
rança viária. As condições 
essenciais para que estes 
veículos tenham preferên-
cia são: que estejam em 
urgência, em situação que 
necessite de rapidez para 

o atendimento; e o veícu-
lo deve estar devidamente 
identificado.

O artigo 29 do Código de 
Trânsito Brasileiro diz que 
“os veículos destinados a 
socorro de incêndio e sal-
vamento, os de polícia, os 
de fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulân-
cias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre cir-
culação, estacionamento e 
parada, quando em serviço 
de urgência e devidamen-
te identificados por dispo-
sitivos regulamentares de 
alarme sonoro e ilumina-
ção vermelha intermiten-
te, observadas as seguin-
tes disposições: quando 
os dispositivos estiverem 
acionados, indicando a pro-
ximidade dos veículos, to-
dos os condutores deverão 
deixar livre a passagem pe-
la faixa da esquerda, indo 
para a direita da via e pa-
rando, se necessário.Ninguém acertou as seis dezenas do concur-

so 2.149 da Mega-Sena, realizado às 20h (ho-
rário de Brasília) desta quarta, 8, em São Pau-
lo. O prêmio acumulou.

Veja as dezenas sorteadas: 21 - 23 - 37 - 44 
- 46 - 48.

A quina teve 496 acertadores; cada um levará 
R$ 35.200,20. Outros 32.880 apostadores acer-
taram a quadra; cada um receberá R$ 758,57.

O próximo concurso (2.150) será neste sába-
do, 11. O prêmio está acumulado em R$ 275 
milhões.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 10 de Maio de 2019.
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O governador João Doria 
anunciou repasse para 
167 municípios do Esta-
do para investimento em 

obras de infraestrutura. Do Noroes-
te Paulista, 21 prefeituras foram con-
templadas. 

“Do total de R$ 30 milhões dis-
ponibilizados, cerca de R$ 3 mi-
lhões são destinados à nossa 
região”, declarou o deputado es-
tadual Carlão Pignatari que traba-
lhava para a liberação do recurso 
aos municípios. 

Doria tem caracterizado o seu go-

verno como muni-
cipalista e os con-
vênios celebrados 
apenas foram pos-
síveis após enxuga-
mento dos gastos da 
máquina pública e 
consequentemente 
permitindo que os recursos pudes-
sem ser empenhados. 

A maioria dos municípios bene-
ficiados são aqueles com menos 
de 50 mil habitantes. O governo 
do Estado tem apoiado as admi-
nistrações locais para a realização 
de obras de infraestrutura que são 
necessárias. 

Governo de SP realiza convênio 
com 21 municípios da região 

Maioria dos municípios beneficiados são 
aqueles com menos de 50 mil habitantes
 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

(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.
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à  SORTE

Mega-Sena acumula novamente 
e prêmio vai a R$ 275 milhões

Sorteio foi realizado na quarta-feira, 8

 Da REDAçÃO
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à  ATENçÃO 

SAMU faz alerta 
sobre preferência a 
viaturas no trânsito
Motoristas dos demais veículos devem 
deixar livre a passagem pela faixa 
da esquerda quando os dispositivos 
de urgência estiverem acionados

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Após muita espe-
ra finalmente na 
quarta-feira, 08, 
a Festa do Peão 

de Indiaporã teve início com 
uma programação diferente 
e atrativa, se destacando em 
toda à região. A começar pe-
la contratação dos narrado-
res de renome como Luciano 
de Oliveira, Adauto Severo 
e Buffalo Bill que com suas 
potentes vozes animam o 
público e trazem até a are-
na, onde tudo acontece, os 
mais renomados competi-
dores em destaque da Ekip 
Rozeta para duelarem con-
tra as tropas e boiadas com 
seus animais premiados em 
território nacional e interna-
cional. 

A arena tem destaque in-
ternacional também com a 
presença do tricampeão do 
mundo pela PBR (Professio-
nal Bull Riders), o competi-
dor Silvano Alves que está 
na nossa cidade desde a ca-
valgada que aconteceu no 
último domingo, 05. 

O charme e a elegância 
de Ana Cláudia como ma-
drinheira dos peões traz a 
feminilidade para arena e 
um brilho a mais para a fes-
ta e cuidando de cada de-
talhe fundamental para a 
segurança dos peões e to-
dos na arena, o profissional 
que se destaca nos princi-
pais rodeios pelo Brasil, W. 
Scatolin. 

Neste ano uma ideia, que 
foi colocada em prática e já 
no primeiro dia foi suces-
so, foi a iniciativa da prefei-
ta Elaine Rocha que, optou 
por agradar também os pe-
queninos e dar acesso grátis 
liberado para as crianças no 
parque de diversões.

Com um trabalho surpre-
endente, a expectativa dos 
organizadores, juntamente 
com a Prefeitura Municipal, 
é receber um público recor-
de nesses dias festivos.

Artistas de sucesso es-
tarão presentes para com-
provar o favoritismo e a 
tradição da festa que visa 
preservar a cultura serta-
neja na cidade. 

A dupla Jads & Jadson e 
o cantor João Carreiro, um 
dos maiores ícones da mú-
sica sertaneja raiz do Bra-
sil, irão se apresentar com o 
show “Brutos de Verdade” 
nesta sexta feira, 10 na festa 
em comemoração ao 66º ani-
versário do município. 

Indiaporã será a primeira 
cidade da região a receber 
esse projeto novo dos canto-
res que foi lançado em agos-
to de 2018 e ao contrário do 
que pensam não se trata de 
dois shows e sim de um me-
ga show com esses renoma-
dos artistas que tem o in-
tuito de enaltecer a moda 
de viola e o sertanejo bru-
to, prometendo trazer cada 
vez mais moda de viola ao 
público presente, garantin-
do uma noite descontraída 
e alto astral. 

No sábado, 11, Matheus & 
Kauã vem trazer para o pú-

Fernandópolis celebra 
neste mês de maio oito dé-
cadas de fundação e para 
comemorar a data, a Pre-
feitura de Fernandópolis 
preparou uma programa-
ção especial. No próximo 
sábado, dia 11, a atração fi-
cará por conta da orquestra 
FACMOL, que ser apresen-
tará na praça Joaquim An-
tônio Pereira (central), em 
evento festivo que terá iní-
cio às 09h.

Na oportunidade, as se-
cretarias de Educação e Cul-
tura vão realizar uma ma-
nhã literária com contação 
de histórias para a crian-
çada, que também poderá 
se divertir nos brinquedos 
montados na praça. 

Quem quiser levar uma 
muda de planta nativa para 
casa, ou fazer a doação de 
óleo usado e pilhas, deve-
rá procurar a equipe da Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
que também estará partici-
pando do evento.

“Nosso município come-
ra seus oitenta anos e nós 
preparamos uma agenda 
muito especial de atrações, 
inaugurações, reinaugura-
ções, entrega de veículos e 
diversas conquistas em di-
ferentes setores, que estão 
ocorrendo dentro do mês de 
maio. Escolhemos trazer a 
FACMOL neste sábado por 
ser uma das mais concei-
tuadas orquestras do gê-
nero, este é um pedido de 
muitos fernandopolenses. 
Convido toda população 
para que prestigie a apre-
sentação no próximo sába-
do”, disse o prefeito André 
Pessuto. 

FACMOL
Fundada no ano de 2010, 

a Orquestra de Sopros e Per-
cussão FACMOL é um grupo 
instrumental composto por 
85 integrantes entre estu-
dantes de música e profes-
sores instrumentistas. A fai-
xa etária dos integrantes é 
diversificada, contemplando 
crianças de 13 anos e adul-
tos de 45. Dentre os elemen-
tos sonoros que compõem o 
grupo estão os instrumen-
tos de sopro e a percussão.

A Orquestra de Sopros e 
Percussão FACMOL pos-
sui um histórico de grande 
sucesso, verificada pelas 
mais de 170 premiações ob-
tidas em concursos e mos-
tras por todo o país. Destes, 
mais de 80 prêmios foram 
para 1º Lugar. A regência 
da Orquestra de Sopros e 
Percussão Facmol está sob 
responsabilidade do Maes-
tro Wellington Reginaldo 
Rodrigues dos Santos, um 
dos idealizadores e criado-
res do grupo.                                   

O grupo aposta na qua-
lidade musical de seus in-
tegrantes e na irreverên-
cia natural dos jovens que 
compõem o grupo. Com atu-
ações performáticas dos in-
tegrantes, a Orquestra de 
Sopros e Percussão FAC-
MOL, além de apresentar 
um espetáculo musical de 
grande valor artístico e frui-
tivo, envolve o público com 
uma dinâmica de palco ino-
vadora e moderna.  Uma das 
características que fazem 
da FACMOL referência no 
país na área execução mu-
sical de grupo, e a versati-
lidade com que se adéqua 
aos mais diferentes espa-
ços e formatos.

blico um show repleto de 
novidades. Eles estarão fa-
zendo a estreia da nova tur-
nê e um cenário de palco 
inédito, sem falar das músi-
cas mais atuais dos últimos 
tempos que estão na boca 
da galera. 

Para a prefeita Elaine Ro-
cha, a festa de comemora-
ção do aniversário de In-
diaporã, vai além de boas 
contratações de equipes 
na arena ou em shows re-
nomados que de fato são 
importante. Desde o mês 
passado, está acontecen-
do o Campeonato de Fute-
bol Amador onde a equipe 
de Indiaporã teve êxito a ca-
da etapa e está na final. Um 

fato importante sobre o ti-
me que carrega o brasão do 
município, é que ele é for-
mado exclusivamente por 
jogadores da cidade de In-
diaporã. A prefeita Elaine-
Rocha achou que seria im-
prescindível que o time que 
leva o nome da cidade fosse 
composto somente por mo-
radores locais, semnenhuma 
contratação de jogadores de 
outras cidades visando a va-
lorização dos nossos atletas. 

A final acontece entre In-
diaporã Futebol Clube con-
tra Iturama Esporte Clube, 
o jogo está marcado para 
as 16:00 horas no estádio 
Querubino de Paula e an-
tecedendo a partida tem a 

Festa do Peão tem show 
de Jads & Jadson e 
do cantor João Carreiro

 MôNICA MILENI

Assessoria de Imprensa

à  CULTURA

Orquestra Facmol
se apresenta 
neste sábado
 Evento gratuito será na 
praça central, a partir das 9h

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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preliminar as 
14:00 horas, 
um amistoso 
entre Mas-
ter Indiaporã 
e Master Mi-
ra Estrela. Os 
internautas 
poderão acompanhar tudo 
pelo Facebook Revista Clube 
do Esporte que fará a trans-
missão em tempo real dos 
acontecimentos e comentá-
rios da partida.

AÇÃO VOLUNTÁRIA 
A festa vai contar também 

com uma ação voluntária do 
grupo Orgulho Caipira, que 
na noite de sexta-feira, 10, 
vai promover o Desafio do 
Bem em prol ao Hospital de 
Base de São José de Rio Pre-
to. Na arena, terá a dispu-
ta entreHelberton de Bri-
to Santana, o popular Grilo, 
peão natural da cidade de 
Indiaporã, contra o renoma-
do Touro “Sanhaço” da Cia 
de Rodeio Scatolin.

“Nós sabemos o quão im-
portante é estar aliado nessa 
parceria em ajudar a institui-
ção em forma de agradeci-
mento por todos os serviços 
prestados ao município de 
Indiaporã e essa é uma forma 
de agradecer e reconhecer a 
importância que o HB possui 
não só para seus moradores, 
mas para toda a região. Por 
esse motivo nos unimos nes-
sa causa”, afirmou Ricardo 
Rocha, parceiro do bem re-
presentante da cidade.
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à  PAULISTA 

Betão Alcântara foi 
apresentado no final 
da tarde desta ter-
ça-feira como novo 

técnico do Osvaldo Cruz pa-
ra a sequência do Campeona-
to Paulista da Segunda Divi-
são. O comandante já treinou 
a equipe no Estádio Brenão.

Apesar de elogiar o elen-
co que tem em mãos, o técni-
co, que conquistou o acesso 
à Série A3, com o Fefecê, em 
2015, pediu para a diretoria 
alguns reforços. Alguns de-
les devem vir de times que 
disputaram a Série A3 nes-
se primeiro semestre. Dos jo-
gadores do elenco, Betão não 
trabalhou com nenhum deles, 

mas afirmou conhecer o tra-
balho dos meias: Mateus Oli-
veira e Thiago Cardim.

“É um grupo que tem po-
tencial, mas vamos trazer 
algumas peças, em torno de 
seis, sete jogadores. Vamos 
trazer para dar um up. Estou 
tendo que trocar o pneu com o 
carro em movimento. O gran-
de desafio será trazer joga-

Depois de conquistar du-
as vitórias consecutivas fora 
de casa, o Andradina volta 
a campo no próximo sába-
do, às 15h. O time recebe o 
América no estádio Evan-
dro Brembatti Calvoso, pe-
la sétima rodada da segun-
da divisão do Campeonato 
Paulista.

O Foguete da Noroeste é o 
segundo colocado no Grupo 
1, com 10 pontos, depois de 
vencer o Bandeirante por 2 a 
0 e o Osvaldo Cruz por 2 a 1 
nas últimas rodadas. 

Para pegar o Rubro, o téc-

Apresentado, ex-Fefecê 
elogia elenco do Osvaldo 
Cruz, mas pede reforços

à  NOVO DESAFIO

Para manter boa sequência, Andradina recebe o América
nico André Luís terá dois 
desfalques. O volante Vi-
nícius e o lateral-direito Jo-
arlyson ficarão de fora da 
partida por terem sido ex-
pulsos.

Por outro lado, o Foguete 
da Noroeste terá em campo 
o meia Caíque.

“É um jogo de suma impor-
tância para as nossas preten-
sões dentro da competição. 

Temos que aproveitar o fator 
casa diante de um adversá-
rio de muita tradição no ce-
nário paulista”, finalizou o 
atleta que possui passagem 
na base do Palmeiras.

Equipe venceu o Bandeirante por 2 a 0 e o Azulão por 2 a 1 nas últimas rodadas
 Da REDAçÃO

contato@oextra.net

dores que se encaixem nas 
condições do clube e quei-
ram jogar uma divisão abai-
xo do que estão acostuma-
dos. Isso acontecendo, acho 
que teremos o mesmo suces-

so de outras ocasiões – disse 
o treinador, que conquistou 
três acessos no futebol pau-
lista entre 2015 e 2018 (dois 
da Série A3 para a A2 e um 
da Segundona para a A3)”.

No sábado, 11, às 15h, o 
Azulão enfrenta o José Bo-
nifácio, fora de casa, para 
tentar interromper uma se-
quência de quatro jogos sem 
vencer.

Betão Alcântara irá fazer a sua estreia à frente do
Azulão contra o José Bonifácio no próximo sábado

Apresentado, novo técnico elogia elenco do Osvaldo Cruz, mas pede reforços 

 Da REDAçÃO

contato@oextra.net
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Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Sexta-feira, 18h00

Todos vibram com o nascimento de 
Raduan. Teresa conforta Bruno. Ali 
chora ao pensar em Sara, e Mamede 
tem esperanças de que o neto acei-
te se casar com uma palestina. Eva 
anuncia que Davi não corre mais ris-
co de morte. Dalila expulsa Youssef 
de sua casa, e afirma a Fairouz que se 
vingará de Jamil e Laila. Zuleika re-
cusa a proposta de casamento de Al-
meidinha. Missade questiona Elias 
sobre Helena. Bruno decide viajar pa-
ra a Europa, e avisa a Laila. Valeria 
exige que Norberto se case com ela. 
Rogério explica a Faruq e Letícia co-
mo o médico pode validar seu diplo-
ma no Brasil.

VERÃO 90 
Sexta-feira, 19h15

La Donna tece elogios a Janaína para 
os jornalistas, e Mercedes sente rai-
va. Mercedes pede a Lidiane que boi-
cote o doce de Janaína. João se dis-
farça para assistir ao show de Manu 
na Dr. Spock. Mercedes manda Lidia-
ne sabotar Janaína com  as garrafas 
de pimenta feitas por Mainha. Janice 
desconfia das intenções de Jerônimo. 
Jerônimo encontra Catraca amorda-
çado, e o rapaz revela que foi ataca-
do por Figueirinha e Lidiane. Jerôni-
mo alerta Janaína sobre uma provável 
ação de Mercedes contra ela. Vanessa 
vê Manu com um homem, sem iden-
tificar que é João, e tranca os dois no 
depósito da boate. 

A TERRA PROMETIDA
Sexta-feira, 20h50

Aruna diz que sobreviveu com a aju-
da de Deus. Tobias puxa a espada e 
parte para cima dela. Mara é amarra-
da e obrigada a seguir com Otniel e 
os outros escravos. Antes de atingir 
Aruna, Tobias é surpreendido pelos 
soldados de Jerusalém. Os oficiais 
de Adonizedeque prendem Aruna e 
Tobias. Aiúde é avisado sobre a fuga 
de Mara. Os soldados do rei procu-
ram por Aruna na cidade. Mireu foge 
de Jerusalém com Ula e Lina.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-feira, 21h00

Judith discute com Gabriel. Gabriel 
comenta sobre a marca de nascen-
ça dos guardiães-mor, e Feijão tenta 
disfarçar a preocupação. Marcos Pau-
lo encontra Peçanha. Stella, Stefânia 
e Adamastor descobrem que Aranha 
foi vítima de uma emboscada. Luz, 
Feijão e Murilo são nomeados guardi-
ães. Feijão pede para passar a noite na 
gruta da fonte. Rivalda ofende Diana, 
e Afrodite manda que ela saia de ca-
sa. Luz conta para Júnior e Sóstenes 
sobre a reunião dos guardiães. Valen-
tina reclama por não ser uma guardiã. 
Rivalda é atropelada por Olavo. Feijão 
encontra a passagem para uma gru-
ta secreta. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Jefferson conta para Gui que está ar-
rependido de dedurar Luca para a di-
retora, já que não tem certeza de que 
ele viralizou o vídeo. Fernanda e Durval 
vão à escola para conversarem sobre 
a educação das filhas. Ciro aconselha 
Roger a parar de investigar Pendleton. 
Guilherme pressiona Filipa a confes-
sar que ela viralizou o vídeo de Ruth e 
ameaça contar a verdade no lugar de-
la. Mirela e Jeff vão à casa de Luca e 
o menino pede desculpa por ter dito 
à diretora algo que não tinha certeza. 
Afonso, deprimido, pede para Hugo le-
vá-lo à casa de Luísa. Yasmin tenta fal-
sificar a assinatura de Claudia na ad-
vertência que levou da escola e a mãe 
descobre tudo. 

MALhAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Filipe impede que Rita se aproxime 
de Nina, mas não consegue evitar 
seu encantamento pela moça. Guga 
repreende Rita. Jaqueline conta pa-
ra Raíssa que gostou de Irina. Anij-
nha lamenta com as amigas o chu-
te que deu em Cléber. Filipe alerta 
Cida sobre pessoas que queiram se 
aproximar de Nina. Raíssa e Jaque-
line armam para que Anjinha e Clé-
ber se encontrem, e os dois se re-
conciliam.

Dia 18 de agosto. Esta foi a data re-
servada pela organização da Festa 
do Peão de Barretos para ter Sandy 
e Junior no principal palco do even-
to. Empresários da turnê, que traz de 
volta os irmãos em comemoração aos 
30 anos da primeira aparição na TV, 
e dirigentes da festa têm se reunido 
para fechar a apresentação.

A proposta é que o show seja bene-
ficente. A renda da bilheteria ou parte 
dela (depende do alinhamento com os 
cantores) será revertida para o Hos-
pital do Câncer da cidade, que vem 
operando no vermelho há bastante 
tempo. A turnê, inclusive, previa um 

show em prol de alguma causa. San-
dy e Junior dão nome a um dos pavi-
lhões do hospital desde 2003.

O problema até agora é que tanto 
Sandy quanto Junior são vegetaria-
nos. O primeiro aninho de Otto, filho 
do cantor, foi todo vegano, por exem-
plo. E como se sabe, a festa do peão 
já foi duramente criticada por utili-
zar animais em suas arenas.

Até Xororó foi procurado para in-
terceder a favor da apresentação, já 
que a família foi durante muitos anos 
atração no evento. O dia reservado 
pela festa é o seguinte ao show no 
Mineirão, em Belo Horizonte.

celebridades

Na reta final de “O Sétimo Guar-
dião “, Carolina Dieckmann fez um 
balanço de sua trajetória pela no-
vela das nove. Amenizando julga-
mentos dos internautas, a artista 
teve seu nome envolvido na separa-
ção de José Loreto e Débora Nasci-
mento após aparecer em vídeo cum-
primentando o colega. Lamentando 
as fake news, a atriz, que interpreta 
Afrodite na trama, garantiu que sai 
deste trabalho muito fortalecida. “Al-
gumas pessoas vão dizer que saio 
ilesa disso tudo e outros vão falar o 
contrário. O fato é que não tive nada 
a ver com nenhuma dessas polêmi-
cas. Eu fiz muitos amigos. E, princi-
palmente, termino a novela sem ter 
feito nenhum inimigo”, disparou ela.

ARTISTA AMENIZA 
POLÊMICAS: ‘ACONTECE 

EM QUALQUER MEIO’
Apesar das polêmicas que acon-

teceram durante a novela, Carolina 
Dieckmann,que renovou os tons do 
cabelo recentemente, acredita que o 
excesso de exposição faz parte do jo-
go. “Acho que é natural que a gente 
se interesse pela vida dos famosos. 
O tamanho de tudo que aconteceu 

nessa novela tem muito mais a ver 
com a expectativa das pessoas em 
acompanhar uma história do que na 
história em si. O que rolou no nos-

so trabalho acontece em qualquer 
meio. Mas, por estarmos na mídia, 
se cria uma expectativa em saber co-
mo tudo vai se resolver”, salientou.

Carol Dieckmann termina 
novela em clima amigável 
após polêmicas: “saio ilesa”

“Termino a novela sem ter feito nenhum inimigo”, disse a atriz

Palavras Cruzadas

Sandy e Junior 
negociam show em 
prol do Hospital do 
Câncer de Barretos

18 de agosto é a data reservada para o show dos irmãos Sandy e Junior 
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social

Gabriela Lários recebe 
muitas homenagens 
pela data de hoje. 
Parabéns!

Kenya Flávia Santos
é muito felicitada por 
amigos e familiares.

O sorridente Leonardo 
Silva comemora a chegada 

de mais um aniversário.

Sindy Ellen recebe parabéns e muitas felicidades da galera.

Muitos anos de vida 
para o aniversariante 

Tiago Mariano.

Vinicius Costa recebe
os parabéns de todos

seus familiares.


