
Paulista: 
Catanduva 
anuncia Pinho 
como novo técnico
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Universidade 
Brasil promove 
integração na 
praça da Matriz 
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Sicredi e Mauricio
de Sousa Produções 
lançam desenhos 
animados 
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celebridades

Larissa Manoela tirou dúvidas e 
curiosidades dos fãs ao responder 
uma série de perguntas em sua con-
ta de Instagram Stories. A namorada 
de Leo Cidade, falou sobre casamen-
to, maternidade, tatuagens, aniver-
sário e a tão sonhada carteira de mo-
torista, seu sonho de conquista após 
completar 18 anos. A atriz planeja 
subir ao altar da forma tradicional, 
mas não planeja uma comemoração 
à beira-mar. Página A9

Atriz Larissa 
Manoela 
tira dúvidas 
de fãs sobre 
casamento, 
filhos, tatuagens 
e muito mais

Simone comemorou sucesso de reedu-
cação alimentar. Ostentando silhue-
ta mais fina, a irmã de Simaria contou 
que está percebendo os resultados de 
nova dieta em vídeo compartilhado na 
função stories do Instagram. Caben-
do em vestidos que não serviam an-
tes, a sertaneja revelou já ter emagre-
cido mais de 4 kg.  Página A9

social
Os me-
lhores cli-
ques com 
os desta-
ques e m 
eventos e 
comemo-
rações de 
Fernandó-
polis e re-
gião estão 
na coluna 
Social do 
jornal  ‘O 
Extra’. Na foto, destaque para a aniver-
sariante Thais Pacheco. Página A10

Menos 4 kg em 
45 dias! Simone 
celebra sucesso 
de dieta: “não 
sofro mais”
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 14/05/19

 28°

 20°

10mm 
80%


chuva

 93% 
54%

SSW 
14km/h


vento

 06:42h 
17:52h

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

QUA - 15/05/19

 28°

 17°

8mm 
90%


chuva

 90% 
51%

S 
9km/h


vento

 06:42h 
17:51h

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

QUI - 16/05/19

 28°

 16°

5mm 
80%


chuva

 82% 
54%

ESE 
17km/h


vento

 06:42h 
17:51h

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

SEX - 17/05/19

 28°

 17°

10mm 
80%


chuva

 81% 
53%

E 
17km/h


vento

 06:43h 
17:51h

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

SÁB - 18/05/19

 29°

 16°

10mm 
88%


chuva

 85% 
53%

ENE 
14km/h


vento

 06:43h 
17:50h

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


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 


manhã


tarde


noite


umidade

 


sol

 

14/05/2019 Imprimir Previsão

https://www.climatempo.com.br/previsao-do-tempo/imprimir/441/fernandopolis-sp 1/2

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 14/05/19

 28°

 20°

10mm 
80%


chuva

 93% 
54%

SSW 
14km/h


vento

 06:42h 
17:52h

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

QUA - 15/05/19

 28°

 17°

8mm 
90%


chuva

 90% 
51%

S 
9km/h


vento

 06:42h 
17:51h

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

QUI - 16/05/19

 28°

 16°

5mm 
80%


chuva

 82% 
54%

ESE 
17km/h


vento

 06:42h 
17:51h

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

SEX - 17/05/19

 28°

 17°

10mm 
80%


chuva

 81% 
53%

E 
17km/h


vento

 06:43h 
17:51h

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

SÁB - 18/05/19

 29°

 16°

10mm 
88%


chuva

 85% 
53%

ENE 
14km/h


vento

 06:43h 
17:50h

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

DOM - 19/05/19


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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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à  LUTO

Sepultada jovem que morreu
ao colidir moto em ônibus 
Acidente aconteceu na noite de segunda-feira; jovem não resistiu aos 
ferimentos e morreu na Santa Casa durante a manhã de terça-feira

Foi sepultada ontem, 14, às 
18h, no cemitério Bom Pastor, 
em Iturama (MG), município 
localizado a 83 quilômetros 

de Fernandópolis, a estudante de psi-
cologia Joyce Oliveira Gonzaga, de 23 
anos, que morreu depois de bater a 
moto que pilotava em um ônibus, no 
Jardim Paulista, zona leste do muni-
cípio. O acidente aconteceu na noite 
de segunda-feira, 13. A jovem não re-
sistiu aos ferimentos e morreu na San-
ta Casa durante a manhã desta terça-
-feira. Página A3

Município
terá show de paraquedismo em
comemoração aos seus 80 anos 

No próximo dia 22, aniversário de 
Fernandópolis, toda população será 
convidada a concentrar os olhares pa-
ra o céu em mais um ano de festivi-
dades. Desta vez, a atração ficará por 

conta do grupo SkyRadical, da cida-
de de Boituva, que se apresentará no 
Aeroporto Municipal (Rod. Prof. João 
Carlos Stuque), com portões abertos 
ao público. Na oportunidade, a cida-

de será o ponto de encontro de espor-
tistas para a prática de um dos mais 
radicais esportes de aventura, o para-
quedismo, com cerca de 25 paraque-
distas praticantes. Página A7

à  FORA DO PERÍMETRO URBANO

Cavalgada 
não será 
realizada 
nas ruas
do cidade

Pela primeira vez na história, a ca-
valgada, que ocorre tradicionalmente 
durante as festividades de aniversário 
de Fernandópolis, não acontecerá nas 
ruas da cidade em 2019. O evento te-
rá um percurso fora do perímetro ur-
bano.  A decisão, segundo a comissão 
organizadora do evento, se deu após 
reclamações de motoristas. Página A4

Com seleto repertório, 
FACMOL emociona público 

Pedidos de recurso
e revisão do INSS 
passam a ser 
feitos por internet Festival será no dia 22 de maio com portões do aeroporto abertos ao público

A manhã do último dia 11 foi de mui-
ta diversão e um show de talentos na 
praça central de Fernandópolis, com a 
apresentação da Orquestra de Sopros e 
Percussão FACMOL. O evento faz par-

te do calendário comemorativo aos 80 
anos do município e atraiu um gran-
de público que aplaudiu e se emocio-
nou com o seleto repertório apresen-
tado pelos músicos. Página A5

Evento faz parte das comemorações aos 80 anos do município
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à  BIOMETRIA 

A importância da palavra 

A palavra é o primeiro ali-
mento do bebê. É ela 
que conduz a criança ao 
desenvolvimento emo-

cional e cognitivo, à construção do 
imaginário e ao processo de aqui-
sição da linguagem. A todo tempo 
podemos oferecer às crianças al-
gum tipo de diálogo, formal ou infor-
malmente. Cantando canções de in-
fância, contando casos de família e 
lendas da nossa cultura, ajudando-
-as a ler textos e imagens nas pla-
cas de orientação, nas ruas. Todas 
essas linguagens, embora simples, 
são ferramentas essenciais na rela-
ção de adultos com crianças e que 
serão a base de todo o desenvolvi-
mento linguístico delas.

São muitos os estudos que de-
monstram que a formação de co-
nexões cerebrais é mais intensa no 
período entre a gestação e os cinco 
anos de idade, alicerçadas nas ex-
periências vivenciadas. Em todas 
as culturas, as crianças se reconhe-
cem, compreendem tempos e espa-
ços, criam vínculos e constroem me-
mórias afetivas por meio da palavra. 
Por esse motivo, o direito à leitura e 
a outros bens culturais deve ser ga-
rantido, para que todas as crianças 
tenham oportunidades de desenvol-
ver as competências de leitura e es-
crita necessárias para o pleno exer-
cício da cidadania. Além disso, o 
fortalecimento do vínculo afetivo fa-
miliar aumenta sua segurança para 
ganhar autonomia.

Ao apresentar às crianças a fan-
tasia, por meio das histórias e dos 
personagens, a literatura exerce 
um papel fundamental na constru-
ção do significado. Elas passam a 
usar a imaginação e a criatividade 

para lidar com 
sentimentos e 
emoções, enri-
quecendo e am-
pliando suas ex-
periências com 
as pessoas com quem convivem e 
com elas mesmas.

A vida em família mudou significa-
tivamente de 30 anos para cá. Naque-
le tempo, a permanência da mãe em 
casa, o convívio com os avós, um nú-
cleo familiar maior -- com tios e primos 
vivendo no mesmo bairro -- a proximi-
dade com os vizinhos, favorecia um 
ambiente de narrativas mais ricas. 
As rodas de histórias, os contos de 
terror, as lendas regionais, eram ele-
mentos férteis para a construção do 
imaginário por meio da palavra. Atu-
almente, com o ritmo de vida em outra 
rotação, esses espaços foram preen-
chidos por TVs, computadores e ta-
blets. É impossível imaginar o nosso 
dia a dia sem a tecnologia, claro. Não 
se trata disso. Mas é fundamental res-
gatar o equilíbrio desta relação para 
criar crianças bem nutridas emocio-
nalmente, como diz Parra.

O afeto e a disponibilidade dos 
pais são mais determinantes para as 
práticas de leitura do que a condição 
socioeconômica. A qualidade das in-
terações, conversas e trocas no am-
biente familiar favorece a apropria-
ção de ferramentas essenciais para 
viver e conviver num mundo letrado 
e a participação efetiva numa socie-
dade que é mediada pela palavra. As 
escolas e creches, embora não sejam 
as únicas responsáveis pela promo-
ção das práticas sociais de leitura, 
acabam sendo, muitas vezes, um lu-
gar privilegiado para garantir o aces-
so à palavra, à cultura e à arte.
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imagem do dia
Soldados parami-
litares indianos 
quebram duas mo-
tos estacionadas 
em frente a uma 
faculdade duran-
te confronto com 
estudantes que 
protestavam con-
tra o suposto es-
tupro de uma me-
nina de 3 anos em 
Srinagar, na Ca-
xemira controla-
da pela Índia. Os 
protestos conti-
nuam pelo tercei-
ro dia enquanto as 
forças do governo 
utilizam granadas 
e gás lacrimogê-
neo para impedir 
a marcha 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Amadureça
l Por PAULO CESAR LOPES SOARES
Oficial Registrador Civil - Tabelião de Notas

Quando criança, o ser 
humano age conforme 
dita o seu instinto. Nes-
sa pueril fase da vida, 

nossa mente parece trabalhar 
com os pares de opostos: prazer 
e desprazer. Fugimos do que nos 
aflige e buscamos o que nos ape-
tece. Quando crianças, choramos 
quando sentimos frio ou fome. 
Fazemos birra para levantar cedo 
da cama, tão quentinha e aconche-
gante. Da mesma forma, buscamos 
satisfazer nossa ânsia pelo prazer 
de qualquer forma, sem medir 
os perigos e as consequências. 

Eu, particularmente, gostava de 
colocar fogo nas coisas (sacolas 
de plástico, pedaços de madeira, 
caixas de papelão etc.). Não sei 
exatamente o porquê, mas me 
alegrava de alguma forma. 

Acontece que o tempo passa e 
muitos de nós continuamos pau-
tando nossas vidas e nossas ações 
nesses pares de opostos: prazer e 
desprazer. Se algo me incomoda, 
eu não faço. Se algo me parece 
bom, mergulho de corpo inteiro. A 
verdade é que todos os que assim 
agem, deixando-se controlar por 
seus instintos (e não pela razão), 

são bebezinhos que ainda não têm 
maturidade para encarar os grandes 
desafios da vida adulta. 

Sejamos mais práticos. Você 
lembra daquele famoso resgate dos 
meninos em uma caverna inundada 
na Tailândia, em 2018? Pois bem, 
durante aquele episódio dramático, 
Saman Kunan, de 38 anos, ex-inte-
grante do grupo de elite da Marinha 
Tailandesa, triatleta, voluntariou-se 
para participar daquela operação 
de resgate. Mergulhou e conseguiu 
chegar ao grupo de 13 pessoas que 
estavam presas naquele local há 
dias, mas ficou sem oxigênio quando 

retornava para a entrada da caverna, 
e morreu afogado. 

Nesse caso, todos os sentidos de 
sobrevivência humana indicavam 
que aquela atitude não era a mais 
confortável. Aquele homem, Saman 
Kunan, não tinha a obrigação de fazer 
o que fez. A possibilidade de morte 
era real. Mas existe algo além desse 
universo sensível que o motivou, 
mesmo diante daquela situação tão 
hostil e perigosa, que infelizmente 
ocasionou sua morte.

Claro que este é um caso extremo. 
Mas pense nos pequenos sacrifícios 
que fazemos todos os dias. Há um 
movimento que faz com que nós nos 
privemos de um prazer imediato e 
somos impelidos para algo maior. 
Quando nos comportamos de forma 
instintiva, guiados por recompensas 
momentâneas, estamos condenados 
a uma vida pequena, com exigências 
de um adulto e atitudes de uma 
criança. Eis aí uma receita para a 
tristeza e a amargura. 

E como vencer 
isso? Veja, você não 
precisa comer aquela 
torta inteira. Você 
não precisa comprar 
aquela roupa agora. 
Você não precisa 
reagir com agres-
sividade. Você não 
precisa dar ouvidos a tudo. Pode 
até deixar pra lá. Se a língua coçar 
para falar mal de alguém, pense 
que você não conhece as circuns-
tâncias que levaram aquela pessoa 
a agir daquela forma e que você, na 
mesma situação, talvez fizesse pior. 
Fique quieto. Se tiver vontade de 
reclamar pelas coisas que você não 
tem, antes, agradeça pelas coisas 
boas que você tem. Se ficar com 
vontade de criticar, espere alguém 
pedir sua opinião. 

Você pode não conseguir contro-
lar suas emoções, mas consegue 
controlar suas ações diante delas. 
Negue seus instintos e amadureça.
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Nesta ter-
ça - fe i -
ra, 14, o 
prefeito 

Adilson Segura re-
cebeu no gabinete 
o chefe do cartó-
rio eleitoral, Rob-
son Oliveira. O assunto aborda-
do foi o plantão de atendimento 
para o cadastramento biométri-
co que está na cidade desde 06 
de maio.

 A biometria é obrigatória para 
as próximas eleições. Em Valen-
tim Gentil cerca de 9.700 pessoas 
devem realizar o cadastramento. 
Até o momento, 38% já regulariza-
ram a situação.

Para atender a demanda, o 
plantão de atendimento fica-
rá na cidade até o dia 19 de 
junho, com horário de atendi-
mento das 12h30 às 17h15. Para 
fazer o cadastramento é neces-
sário que o eleitor agende horá-
rio na Câmara Municipal de Va-
lentim Gentil.

No dia marcado, o eleitor deve 
levar um documento de identi-

Plantão de atendimento para 
cadastramento biométrico 
está em município da região 
38% da população já cadastraram a biometria; 
atendimento na cidade foi prorrogado para 19 de junho

dade com foto, título de eleitor e 
comprovante de endereço. Quem 
não fizer o cadastramento, terá o 
título cancelado.

Além do cadastramento biomé-
trico, é possível realizar também 
a emissão da primeira via do tí-

tulo de eleitor, regularização e 
transferência.

Para mais informações, a Câma-
ra Municipal de Valentim Gentil 
fica na Avenida Eduardo Vicente, 
520 – Centro. O telefone é o (17) 
3485-1482.

Prefeito Adilson Segura recebe chefe do cartório Eleitoral, Robson Oliveira

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

A c e s s e  n o s s o  s i t e :  w w w . o e x t r a . n e t
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O Ministério da Economia 
informou que, a partir desta 
segunda-feira (13), os servi-
ços de revisão, recursos e có-
pia de processos serão reali-
zados somente pelo portal 
“Meu INSS”, pelo aplicativo 
com o mesmo nome ou por 
meio do telefone 135.
l Revisão: é quando o segu-

rado não concorda com o 
valor do benefício;

l Recurso: é quando não 
concorda com a decisão 
do INSS em relação ao pe-
dido.
Ao pedir um desses ser-

viços, o segurado será aten-

dido totalmente à distância, 
sem precisar, como antes, ir à 
agência para levar documen-
tos e formalizar o pedido. “Ele 
só vai ao INSS se necessário”, 
acrescentou o Ministério da 
Economia. De acordo com o 
governo, estes serviços repre-
sentam uma média de mais 
de 70 mil atendimentos pre-
senciais por mês. “Agora, po-
derão ser realizados sem sair 
de casa, o que proporcionará 
mais conforto e economia ao 
cidadão que não precisará se 
deslocar até uma agência – 
inclusive em outras cidades 
– para acessar os serviços”, 
acrescentou o Ministério da 
Economia.

TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL

O governo informou que a 
mudança nos serviços repre-
senta um dos primeiros resul-
tados do projeto de Transfor-
mação Digital pelo qual o INSS 
está passando e que consiste 
na ampliação da oferta de ser-
viços digitais para a melhoria 
do atendimento público. “Es-
sas entregas apenas foram pos-
síveis em razão de uma inédi-
ta parceria institucional entre 
INSS, Dataprev, Secretaria de 
Governo Digital e Secretaria 
Especial de Modernização do 
Estado da Presidência, em que 
juntos, a partir de uma sinergia 
que beneficiará especialmen-

Pedidos de recurso e 
revisão do INSS passam
a ser feitos por internet

Foi sepultada ontem, 
14, às 18h, no cemi-
tério Bom Pastor, em 
Iturama (MG), muni-

cípio localizado a 83 quilôme-
tros de Fernandópolis, a es-
tudante de psicologia Joyce 

Oliveira Gonzaga, de 23 anos, 
que morreu depois de bater a 
moto que pilotava em um ôni-
bus, no Jardim Paulista, zona 
leste do município.

O acidente aconteceu na 
noite de segunda-feira, 13. 
A jovem não resistiu aos fe-
rimentos e morreu na Santa 

Casa durante a manhã des-
ta terça-feira.

Segundo apurou a repor-
tagem, Joyce trafegava pe-
la Avenida Luiz Brambatti 
quando, ao virar à direita, te-
ria perdido o controle da dire-
ção, invadido a pista contrária 
e colidido de frente com um 

ônibus, que 
seguia pela 
Avenida Getúlio Vargas.

A estudante foi socorrida 
pelo Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) e le-
vada à Santa Casa de Fernan-
dópolis com traumatismo cra-
niano e afundamento de tórax, 

(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.

publicações

A V I S O
Autorização e Termo Aditivo Nº08/2019

Prorrogação de prazo contratual
Para ciência de todos quantos interessar possa e, de futuro não se 

alegue ignorância, faz-se publicar o presente aviso dando conta de 
que, em 10/05/2019, Andre Giovanni Pessuto Cândido, Presidente 
do Conselho de Prefeitos do CISARF, tendo em conta o interesse 
público, a necessidade concreta e autorização legal, editalícia e 
contratual, autoriza a prorrogação abaixo mencionada do contrato 
005/2015 de locação de Imóvel, determinando as demais medidas 
necessárias. 

CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de 
Fernandópolis, representada na forma declarada. 

CONTRATADA: LUIZ CARLOS FAZAN JUNIOR. 
OBJETO: Contrato de Locação de Imóvel. 
PRAZO: O contrato foi prorrogado, através do competente aditivo, 

em caráter excepcional pelo prazo de doze (12) meses, com vigência de 
12/05/2019 á 11/05/2020.

AUTORIZAÇÃO DE: Andre Giovanni Pessuto Cândido, Presidente 
do Conselho de Prefeitos do CISARF. 

DATA: 10/05/2019. 

RATIFICAÇÃO: AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FO-
RAM MANTIDAS. 

NADA MAIS.  Fernandópolis, 10 de Maio de 2019. 
ANDRE GIOVANNI PESSUTO CÂNDIDO 

- PRESIDENTE DO CONSELHO
Uma publicação: Quarta-feira, dia 15 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.533.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, COMUNICA 
QUE REALIZARÁ NO DIA 29 DE MAIO DE 2019, ÀS 18:00 H, NA 
CÂMARA MUNICIPAL DE MACEDÔNIA, SITUADA À PRAÇA 
JOSÉ PRINCI Nº 307, CENTRO, MACEDÔNIA/SP, AUDIÊNCIA 
PÚBLICA DA SAÚDE, REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE 
DE 2019.

MARIANGELA GIACOMINI BELATI
DIRETORA DE SAÚDE

Uma publicação: Quarta-feira, dia 15 de Maio de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.533.

 

Sepultada estudante 
que morreu ao colidir 
moto em ônibus 

Jovem foi sepultada em Iturama (MG), cidade onde nasceu

Acidente aconteceu na noite de segunda-feira; jovem não resistiu aos 
ferimentos e morreu na Santa Casa durante a manhã de terça-feira

mas não resistiu aos ferimen-
tos. A Perícia Técnica compa-
receu ao local do acidente e to-

dos os procedimentos de praxe 
foram tomados. O caso é inves-
tigado pela Polícia Civil.

te o cidadão brasileiro, promo-
verão a transformação digital 
do INSS e de todo Governo Fe-
deral”, afirmou o presidente do 
INSS, Renato Vieira.

MEU INSS
O governo lembrou que, no 

portal “Meu INSS”, é possí-
vel que os segurados aces-
sem vários serviços além de 
atualizar dados tais como en-
dereço e telefone.

A senha inicial para aces-
so ao Meu INSS pode ser ob-
tida no próprio site/app, ou 
por meio do Internet Banking 
da rede credenciada (Banco 
do Brasil, Banrisul, Bradesco, 
Caixa, Itaú, Mercantil do Bra-
sil, Santander, Sicoob, Sicre-
di). O telefone para tirar dú-
vidas é o 135.

Para acessar os serviços de 
cópia de processo, revisão e re-

curso pelo Meu INSS, o gover-
no informou que o segurado 
tem que ir em “Agendamen-
tos/Requerimentos”, escolher 
o requerimento ou clicar em 
“novo requerimento”, atuali-
zar os dados caso seja pedido 
e, logo em seguida, escolher 
a opção “Recurso e Revisão” 
ou “Processos e Documentos”, 
se o que se busca é uma cópia 
de processo.

Pedidos do INSS passam a ser feitos por internet

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Universidade Brasil

à  FORA DO PERÍMETRO URBANO

Pela primeira vez na 
história, a cavalga-
da, que ocorre tra-
dicionalmente du-

rante as festividades de 
aniversário de Fernandópo-
lis, não acontecerá nas ruas 
da cidade em 2019. O evento 
terá um percurso fora do pe-
rímetro urbano. 

A decisão, segundo a co-

missão organizadora do 
evento, se deu após recla-
mações de motoristas que 
não reconheciam a tradição 
do evento e falavam do trân-
sito e das fezes dos animais. 

A partir deste ano, as co-
mitivas de cavaleiros vão se 
reunir na antiga estação fer-
roviária, no dia 19 a partir das 
10h, de onde partirão sentido 
à fazenda da família Cáfaro, 
passando pelas principais es-

tradas rurais 
do município, 
até chegar à 
centenária 
casa onde se-
rá servido um 
almoço. A ex-
pectativa é de 
que a cavalgada atraia cerca 
de 400 cavaleiros.

Diversos cursos da Univer-
sidade Brasil, campus Fer-
nandópolis, participaram 
de um projeto de integração 
e atenção à comunidade du-
rante evento comemorativo 
ao Dia das Mães, promovidos 
na praça central do municí-

pio. Além de diversas atra-
ções culturais promovidas 
pela Prefeitura, o grande pú-
blico que compareceu ao lo-
cal na manhã deste sábado, 
11, teve acesso a várias ati-
vidades oferecidas pela Uni-
versidade.

Dezenas de alunos e pro-
fessores dos cursos de Nu-

trição, Enfermagem, Biome-
dicina, Farmácia, Educação 
Física, Medicina Veterinária, 
Fisioterapia e Odontologia 
realizaram diversas ações re-
lacionadas, principalmente, 
à saúde como avaliação nu-
tricional, teste de glicemia, 
tipagemsanguínea, aferição 
de pressão arterial, alonga-

mento e brincadeiras com as 
crianças, orientação a respei-
to da importância da ativi-
dade física, informações so-
bre zoonoses, cuidados com 
pets e orientação sobre saú-
de bucal.

Além dos estandes mon-
tados na praça, e equipe da 
Universidade Brasil contou 

com o apoio de uma carre-
ta de saúde onde foram re-
alizados diversos procedi-
mentos.

Segundo a coordenadora 
do curso de Nutrição, Silma-
ra Saran, esse tipo de even-
to ajuda no envolvimento dos 
discentes com as deman-
das da comunidade. “Essas 

ações levam a prática dos 
cursos até as pessoas e, ali, 
nossos alunos conseguem 
entender as principais ne-
cessidades das pessoas em 
cada uma das áreas em que 
atuam”, ressaltou. De acordo 
com ela, mais de 200 pesso-
as foram atendidas durante 
a manhã do sábado.

Liliamar Pestana Gomes, Leiloeira Oficial, JUCISRS 168/00, autorizada e por intermédio de Companhia de Seguros 
Previdência do Sul (Previsul), CNPJ nº 92.751.213/0001-73, representando neste ato Caixa Consórcios S/A - 
Administradora de Consórcios, CNPJ nº 05.349.595/0001-09, promoverá o Leilão do(s) presente(s) imóvel(is), na 
forma da Lei 9.514/97.  Lote 19 – Fernandópolis/SP: Casa residencial localizada na Rua Édio Alves de Oliveira, nº 
210 (parte do Lote 04 da Quadra 02), bairro Jardim Alvorada, com a área construída de 148,91m² e respectivo 
terreno de 230,00m². Matrícula nº 35.687 do RI local. OBS.: Eventuais débitos correrão por conta do arrematante. 
Ocupado. Desocupação por conta do comprador. 1º leilão: 30/05/19, às 9h. Lance mínimo: R$ 293.000,00. 2º 
Leilão: 06/06/19, às 9h. Lance mínimo: R$ 261.272,93 (caso não haja venda no 1º leilão). CONDIÇÕES DE 
PGTO.: à vista, mais comissão de 5% à Leiloeira. DA PARTICIPAÇÃO ON-LINE: mediante cadastro prévio no site da 
Leiloeira. OBS.: O fiduciante possui direito de preferência na aquisição do imóvel, nos termos da lei.

(51) 3535-1000 • Edital completo no site: www.leiloes.com.br • imoveis@pestanaleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
IMÓVEL EM FERNANDÓPOLIS/SP

Local dos leilões:  Av. João Wallig, 1.800 - 4º andar 
Escritórios Boutique - Shopping Iguatemi - Porto Alegre/RS.

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central 
da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Guarani D’Oeste tiveram seu 
funcionamento prejudicado no dia 11/05/2019 das 06h45 às 07h34. Assim que 
houve a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e foi resetado o 
equipamento danificado.

Comunicado

Cavalgada não 
acontecerá mais nas 
ruas do município 
Decisão se deu após reclamações de motoristas

Em 2019, evento terá 
um percurso fora do 

perímetro urbano
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Universidade Brasil promove integração na praça da Matriz 
Alunos e professores de diversos cursos participaram de uma ação de atendimento à comunidade em evento comemorativo ao Dia das Mães

Diversos cursos da Universidade Brasil, campus Fernandópolis, participaram do projeto
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2019
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, 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 01/2018, 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 20 de maio 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 Enfermeiro

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, 14 de maio de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 15 de Maio de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.533.

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 07/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, 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 01/2018, 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 20 de maio 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 Enfermeiro 

 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
5º 20665 ANDREA APARECIDA GEREMIAS 

  
27.014.842-
5/sp 

14/11/1975 53,33 

 

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, 14 de maio de 2019. 
 

 
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/2019 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 
considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, 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 01/2018, 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 20 de maio 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 Enfermeiro 

 
Class. Inscrição Nome RG Dt. Nasc Pontuação 
5º 20665 ANDREA APARECIDA GEREMIAS 

  
27.014.842-
5/sp 

14/11/1975 53,33 

 

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, 14 de maio de 2019. 
 

 
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 
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A manhã do últi-
mo sábado,11, 
foi de mui-
ta diversão e 

um show de talentos na 
praça central de Fernan-
dópolis, com a apresen-
tação da Orquestra de 
Sopros e Percussão FAC-
MOL. O evento realizado 
pela Prefeitura faz parte 
do calendário comemora-
tivo aos 80 anos do mu-
nicípio e atraiu um gran-
de público que aplaudiu e 
se emocionou com o sele-
to repertório apresentado 
pelos músicos.

“Foi um momento espe-
cial, a orquestra é realmen-
te muito boa e sabíamos 
que agradaria a popula-
ção, por isso fizemos ques-
tão de incluir essa partici-
pação na grade especial de 
comemoração ao aniversá-
rio de Fernandópolis”, co-
mentou o prefeito André 
Pessuto.

“Fiquei muito emociona-
do em poder acompanhar 
a apresentação da FAC-

MOL, além da qualidade 
na apresentação e reper-
tório com excelentes músi-
cas, também foi muito bo-
nito ver a maneira que eles 
se divertem e  são organi-
zados. Parabéns prefeito e 
administração por dar es-
se belo presente à popu-
lação fernandopolense”, 

c o m e n t o u 
o vendedor 
Márcio Oli-
veira.        

Além da 
apresenta-
ção da or-
questra, a 
população também pres-
tigiou as ações realizadas 
pela Secretaria Municipal 
de Educação, com a ma-
nhã literária com conta-
ção de histórias para as 
crianças, que também se 
divertiram muito nos brin-
quedos montados na pra-
ça. A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente distri-
buiu  mudas de plantas 
nativas.

Toda população presente 
também pode ver de per-
to os novos veículos 0 KM 
que vão compor a frota da 
Secretaria Municipal de 
Educação, com três novas 
vans, três novos ônibus e 
uma van da secretaria Mu-
nicipal de Assistência So-
cial. 

*Com informações da 
SECOM – Fernandópolis 

Personagens da Turma da 
Mônica falam sobre planeja-
mento financeiro e controle 
de gastos de uma forma leve 
e divertida, com o objetivo 
de ensinar sobre a importân-
cia da educação financeira. 
Com esse foco, o Sicredi - 
instituição financeira coo-
perativa com mais de 4 mi-
lhões de associados - lança, 
em parceria com a Mauricio 
de Sousa Produções (MSP), 
três desenhos animados (ca-
da episódio tem um minuto 
e meio), que trazem como te-
ma central questões como: 
de onde vem o dinheiro, or-
çamento familiar e a recom-
pensa de quem sabe admi-
nistrar os gastos.

Os temas dos três dese-
nhos animados têm como 
base as primeiras revistas 
em quadrinhos da Turma da 
Mônica sobre educação fi-
nanceira, lançadas pelo Si-
credi e pela MSP em 2018. 
Em 2019, outras três edições 
também serão lançadas pelo 
Sicredi, que baseou o conte-
údo dos materiais no Cader-
no de Educação Financeira 
e Gestão de Finanças Pes-
soais do Banco Central do 
Brasil.

A iniciativa integra uma 
série de ações realizadas 
pela instituição financeira 
cooperativa durante a Se-
mana Nacional da Educa-
ção Financeira, promovida 
anualmente pelo Comitê Na-
cional de Educação Finan-
ceira (CONEF), que este ano 
acontece de 20 a 26 de maio.

O presidente da Sicredi-
Par e da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Manfred Dasenbro-
ck, ressalta que iniciativas 
como essa são importan-
tes porque ajudam a mu-
dar hábitos de consumo. 
“É necessário que as crian-
ças estejam desde cedo fa-
miliarizadas com conceitos 
como poupança, valor do di-
nheiro e orçamento domésti-
co. Uma criança que enten-
de as relações de consumo 
e a importância do hábito 
de poupar terá mais chan-
ces de evitar dívidas no fu-
turo. E nada melhor que fa-
lar sobre esse tema com a 
ajuda de personagens tão 
queridos dos brasileiros co-
mo os da Turma da Mônica”, 
analisa.

Para Mauricio de Sousa, o 
projeto é mais uma forma de 
a Turma da Mônica colabo-
rar com a discussão de te-
mas importantes para a so-

ciedade “ As soluções para 
o crescimento do País pas-
sam justamente pelas boas 
informações por intermédio 
da educação. Crianças e jo-
vens precisam saber desde 
cedo como resolverem pro-
blemas que seus pais já en-
frentam e que eles enfren-
tarão por toda a vida. Os 
quadrinhos e as animações 
que desenvolvemos junto 
ao Sicredi ajudam para que 
essas informações cheguem 
corretas e diretas para todos 
”, afirma.

Os desenhos animados 
podem ser vistos no canal 
oficial do Sicredi no YouTu-
be. Além disso, os filmes 
também serão utilizados em 
apresentações sobre educa-
ção financeira em eventos e 
oficinas promovidas pelo Si-
credi nas comunidades onde 
atua em todo Brasil.

Em paralelo, Sicredi lan-
ça a quarta edição da revis-
ta em quadrinhos especial 
da Turma da Mônica sobre 
educação financeira. O ma-
terial estará disponível nas 
agências do Sicredi em to-
do o País. Até agora, foram 
distribuídas mais de 2,1 mi-
lhões de revistas em quadri-
nhos, impactando milhares 
de crianças e suas famílias.

Com seleto repertório, FACMOL emociona público 
Evento realizado pela Prefeitura foi uma das atrações do calendário dos 80 anos do município

População se divertiu com
o repertório da FACMOL

Sicredi e Mauricio de 
Sousa Produções lançam 
desenhos animados 
Iniciativa trata de temas como orçamento familiar e a importância de 
poupar, com uma linguagem leve e adequada à realidade das crianças

Presidente da SicrediPar e da Central Sicredi PR/SP/RJ, Manfred Dasenbrock, destacou
a importância de iniciativas que levam informações sobre planejamento financeiro 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi
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à  FESTIVAL
Foto: João Leonel 

No próximo dia 
22, aniversário 
de Fernandópo-
lis, toda popula-

ção será convidada a con-
centrar os olhares para o 
céu em mais um ano de fes-
tividades. Desta vez, a atra-
ção ficará por conta do gru-
po SkyRadical, da cidade de 
Boituva, que se apresenta-
rá no Aeroporto Municipal 
(Rod. Prof. João Carlos Stu-
que), com portões abertos 
ao público.

Na oportunidade, a cida-
de será o ponto de encontro 
de esportistas para a prática 
de um dos mais radicais es-
portes de aventura, o para-
quedismo, com cerca de 25 
paraquedistas praticantes. 

O público presente acom-
panhará um grande show, 

previsto para as 15h, com a 
participação de uma aero-
nave de grande porte, um 
avião que fará o lançamen-
to do festival e do show de 
paraquedismo, com capa-
cidade de lançamento de 
15 paraquedistas. Entre as 
manobras aéreas está pro-
gramada a condução da 
bandeira de Fernandópolis 
escoltada por paraquedis-
tas, produzindo efeitos de 
fumaça colorida.

“Depois da Esquadrilha 
da Fumaça em 2017 e show 
de Balonismo em 2018, con-
vidamos os fernandopolen-
ses para prestigiarem nes-
te ano um grande show de 
paraquedismo. Será uma 
bonita festa que vem coro-
ar com êxito as oito déca-
das da nossa querida cida-
de”, disse o prefeito André 
Pessuto. 

Município terá show de paraquedismo
em comemoração aos seus 80 anos 

Festival será no feriado, 22 de maio, com portões do aeroporto abertos ao público

Cidade será o ponto de encontro de esportistas para a prática de um dos mais radicais esportes de aventura

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

O Catanduva, por meio 
de sua assessoria de im-
prensa, confirmou na tarde 
desta terça-feira, 14, Olim-
pio Batista Ferreira Filho, 
mais conhecido como Pi-
nho, como o novo treina-
dor do clube. Um dia após 
a saída do ex-treinador Jo-
sé Macena, a diretoria fe-
chou com o novo treinador, 

que disse ter recebido ou-
tras propostas, mas esco-
lheu o Catanduva por sua 
estrutura e possibilidade 
de acesso.

Popularmente conheci-
do no interior como “Rei do 
Acesso”, o experiente Pi-
nho tem 74 anos, acumula 
sete acessos para a 3ª Divi-
são Paulista, além de 15 tí-
tulos e mais de 54 clubes no 
currículo.

“Estava decidido a en-
cerrar minha carreira, mas 
fui sondado por grandes 
times da região, e já sei 
da história do Catandu-
va, apesar de ser um time 
novo, o que não tira méri-
to da sua competência, re-
solvi aceitar mais esse de-
safio, e quem sabe fechar 
com chave de ouro minha 
trajetória”, enfatiza o novo 
treinador.

à  PAULISTA 

Catanduva anuncia 
Pinho como novo técnico
“Rei do Acesso” comandará o Santo no returno
do Campeonato Paulista da Quarta Divisão

Pinho (ao centro) comandará o Catanduva no Paulista da Quarta Divisão 

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net



Criptograma
Dica para a palavra chave oculta: Grande inventor.

humor

Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quarta-feira, 18h00

Fairouz implora para que Dalila desista 
de sua vingança contra Laila e Jamil. In-
centivado por Padre Zoran, Faruq se de-
clara para Letícia. Ali aceita ficar noi-
vo de Latifa, com a intenção de ver seu 
rosto. Marie reencontra seu filho Martin, 
mas o menino foge da mãe. Paul chega 
ao Brasil e conhece Camila. Bruno e Pa-
dre Zoran procuram por Martin. Ali e Mu-
na reclamam do comportamento de Lati-
fa. Muna afirma a Ali que o irmão ainda 
gosta de Sara. Sara lamenta com Eva so-
bre o possível casamento de Ali e Latifa. 
Paul se aproxima de Camila. Jean confor-
ta Marie, que sofre por Martin. Sara pede 
a ajuda de Abner para provocar Ali. Ali 
anuncia seu noivado com Latifa.

VERÃO 90 
Quarta-feira, 19h15

Mercedes oferece sociedade na Pop-
TV em troca da ajuda de Jerônimo pa-
ra afastar Janaína de Herculano. Ma-
nu consegue pegar o disquete na sala 
de Jerônimo sem ser vista. Vanessa in-
centiva Jerônimo a aceitar a propos-
ta de Mercedes. Madá tem um sonho 
ruim com Álamo e conclui que eles 
não deveriam ter ficados juntos. Jo-
fre alerta Manu a ser mais cuidado-
sa com os encontros com João, para 
não despertar a desconfiança de Li-
diane. Larissa avisa a Candé que ele 
está sendo acusado de subornar Ala-
orzinho. Manu pega o celular de Jerô-
nimo. Diego aconselha Candé a não 
fugir e tentar se defender. 

A TERRA PROMETIDA
Quarta-feira, 20h50

Chaia pede para Zaqueu ter cuidado. 
Ioná diz ter orgulho de Elói. Quemuel 
estranha o sumiço de Tobias. Mara é 
assassinada pelo mercador de escra-
vos. Quemuel diz não ter tempo pa-
ra procurar Tobias. O Exército de Is-
rael vai deixando Gilgal. Confiantes 
na vitória, Adonizedeque e os outros 
reis seguem levando Aruna refém. O 
exército da coalisão avança nas cam-
pinas de Canaã. Deus fala com Jo-
sué e o encoraja. O líder dos hebreus 
avista, ao longe, a aproximação dos 
soldados inimigos.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Quarta-feira, 21h00

Luz tenta explicar o que aconteceu pa-
ra Gabriel. Louise decide deixar Serro 
Azul. Sampaio entrega uma arma para 
Olavo. Laura se enfurece ao saber da 
traição de Louise. Gabriel discute com 
Luz e declara guerra contra ela. Judith 
tenta acalmar Feijão. Gabriel conta pa-
ra Murilo que expulsou Luz da Irman-
dade. Marilda pensa em um roteiro de 
viagem. Marilda afirma a Geandro que 
Lourdes Maria está grávida. Eurico 
descobre que seu depósito está vazio. 
Judith revela a Gabriel que Feijão pos-
sui a marca de guardião-mor.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Filipa conta para os pais que foi sus-
pensa da escola e Gui pede para que 
eles apliquem uma punição.Poliana e 
João vão na casa de Lorena e encon-
tram a pulseira de Sophie. Enquanto 
isso, a professora pede para Pendle-
ton rastrear o acessório, e ele desco-
bre onde está. Luísa chega na casa de 
Marcelo e se surpreende com a mesa 
que ele preparou para eles jantarem. 
Ruth mostra um álbum de família pa-
ra Bento e Kessya. João, Poliana e Lo-
rena vão à casa de Pendleton pedi-
rem ajuda, pois a pulseira de Sophie 
ficou presa no braço de João.

MALhAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Rita afirma a Filipe que só deseja ver 
Nina. Raíssa pensa em uma forma de 
pedir a autorização de Carla para can-
tar. Ramila alerta Nanda sobre a pro-
ximidade de Raíssa e Camelo. Raíssa 
mente para Carla. Filipe conversa com 
Lígia sobre Rita. Anjinha se desespe-
ra com a possibilidade de Marco e Clé-
ber se encontrarem. Beto se incomo-
da com o interesse de Meg por Guga. 
Thiago pergunta para Cléber sobre o 
show de Raíssa, sem saber que a irmã 
se apresentará em um baile funk. Ser-
ginho apresenta Guga a Margarida, e 
Camelo não gosta da presença do me-
nino. Mirtes confunde Cléber com um 
bandido e alerta Marco. 

Enigma Kids
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celebridades

Larissa Manoe-
la tirou dúvidas e 
curiosidades dos 
fãs ao respon-

der uma série de pergun-
tas em sua conta de Insta-
gram Stories. A namorada 
de Leo Cidade, falou sobre 
casamento, maternidade, 
tatuagens, aniversário e 
a tão sonhada carteira de 
motorista, seu sonho de 
conquista após comple-
tar 18 anos. A atriz plane-
ja subir ao altar da forma 
tradicional, mas não plane-

ja uma comemoração à bei-
ra-mar. “Pretendo me casar 
na igreja, mas quero reno-
var votos na praia, antes ou 
depois do casamento, noi-
vado. Acho lindo”, frisou. 
Ao ser questionada em re-
lação a quantidade de fi-
lhos, contou que quer uma 
família numerosa. “Mui-
tos falam que eu sou lou-
ca. Mas pretendo ter uma 
família bem grande. En-
tão, tipo uns quatro filhos, 
como a minha madrinha”, 
afirmou ela, filha única.

LARISSA DESCARTA
FESTA DE 

ANIVERSÁRIO AO 
COMPLETAR 19 ANOS
Após comemorar duas ve-

zes os seus 18 anos, a Mirela 
da novela infantil “As Aven-
turas de Poliana” demons-
trou vontade de não festejar o 
seu aniversário no final deste 
ano. “Não, acho que não! Va-
mos combinar, de três em três 
anos a gente faz uma festa. 
Essas festas dão muito tra-
balho. Então, esse ano não”, 
explicou a também cantora 

e escritora. Larissa comen-
tou ainda a semelhança que 
tem com a mãe, dona Silva-
na. “Muitos dizem que é a fi-
sionomia, porque todo mundo 
que encontra nós dois juntas 
diz que eu sou a cara da mi-
nha mãe. Mas não acho que é 
isso: sou muito determinada, 
focada como a minha mãe”, 
enumerou, citando como pre-
senteou a genitora. “O pre-
sente que eu dei para a mi-
nha mãe trouxe de Nova York. 
Um colar lindo escrito ‘mom’. 
Ela adorou”, vibrou a jovem.

Larissa Manoela tira dúvidas de fãs sobre 
casamento, filhos, tatuagens e mais

Menos 4 kg em 45 dias! Simone celebra 
sucesso de dieta: “não sofro mais”

Atriz conta que não vai fazer festa de 19 anos 

em vídeo compartilhado na 
função stories do Instagram. 
Cabendo em vestidos que 
não serviam antes, a serta-
neja revelou já ter emagre-
cido mais de 4 kg. “Gente, 
emagrecer não é fácil. Falo 
isso porque sou a prova vi-
va e sei que muitas pesso-
as do outro lado dessa te-
la passam pelo mesmo. (...) 
Já perdi mais de 4 kg”, con-
fessou. A cantora iniciou es-
ta nova fase do processo de 
emagrecimento no início de 
abril quando revelou ao pú-
blico o motivo de ter dificul-
dade para emagrecer.

SERTANEJA CITA 
MOMENTOS 

DE DIFICULDADE
NA DIETA:

“NÃO SOFRO MAIS”
Muito ativa nas redes so-

ciais, a cantora está sempre 
compartilhando detalhes de 
sua vida em família. Além 
de interagir com os fãs, Si-
mone já mostrou algumas 
vezes sua dificuldade em se-

guir em frente com a rotina 
fitness. No entanto, ela re-
velou que o cansaço e a fal-
ta de motivação que sentia 
no início já não existe mais. 
“Vou falar uma coisa para 
vocês. Estou feliz, sabia? 
Muito. Estou conseguindo 
chegar no meu objetivo. No 
começo, eu sofria bastante, 
mas agora não sofro mais”, 
salientou.

SIMONE DÁ DICA DE 
EMAGRECIMENTO 

RÁPIDO: 
“SUPLEMENTO”

Ainda no vídeo compar-
tilhado pela artista através 
da função stories, ela contou 
que continua focada na die-
ta. De acordo com ela, tomar 
suplementos alimentares é 
muito útil neste processo de 
reeducação. “Estou toman-
do meu suplemento, o que 
está me ajudando bastan-
te na minha reeducação ali-
mentar”, pontuou a artista, 
já que ele sacia a fome e não 
engorda.“Estou conseguindo chegar ao meu objetivo”, disse Simone

Simone comemorou suces-
so de reeducação alimentar. 
Ostentando silhueta mais fi-

na, a irmã de Simaria con-
tou que está percebendo 
os resultados de nova dieta 
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Parabéns e muitas 
felicidades para o querido 

Mateus Sano.

Sempre ao lado da amada Taís Chaves, Osmar
Junior celebra a chegada de mais um niver.

Rejeane Machado 
também está na lista dos 
homenageados de hoje.

Rodrigo Bordon recebe 
muitas mensagens de 

carinho da galera.

Thais Pacheco é 
muito felicitada pelo 

seu aniversário.

Vitor Machado 
comemora a data em 

grande estilo. Parabéns!

Apoio:


