
Buscando cortar 
despesas, José 
Bonifácio demite 
o treinador
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Clube Água Viva sediará segunda 
edição da Feira e Congresso de Turismo
Maravilhas do Rio Grande
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JORI: Valentim 
Gentil é medalha 
de prata na 
dança de salão
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 05/06/19

 25°

 11°

0mm 
0%


chuva

 72% 
42%

ESE 
18km/h


vento

 06:50h 
17:47h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

QUI - 06/06/19

 28°

 12°

0mm 
0%


chuva

 76% 
44%

E 
16km/h


vento

 06:51h 
17:47h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEX - 07/06/19
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43%
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17:48h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SÁB - 08/06/19
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 14°
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42%
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 06:51h 
17:48h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 09/06/19
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 15°
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41%
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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Antonia 
Fontenelle 
não descarta 
namoro com 
Eduardo Costa

celebridades social

Luciano Szafir 
lamenta distância
da filha, Sasha 
Meneghel: “não 
consigo visitar”

Antonia Fontenelle afirmou que pode 
engatar namoro com Eduardo Costaa-
pós trocar beijos com o sertanejo, fato 
festejado nas redes sociais por fãs da 
atriz e do cantor. “Tudo pode acontecer, 
né? Eu não vou descartar nada. O que 
vier eu estou preparada”, frisou a youtu-
ber em entrevista ao colunista Leo Dias, 
nesta terça-feira (4).

Página A7

Os melhores cliques com os desta-
ques em eventos e comemorações de 
Fernandópolis e região estão na co-
luna Social do jornal O Extra.net. 
Na foto, destaque para a aniversa-
riante Letícia Marcasi. Confira tam-
bém o resumo da sua novela favori-
ta. Páginas A7 e A8

Câmara realiza 1ª sessão de junho com
revogação das emendas impositivas

A Câmara Municipal de Fer-
nandópolis votou na últi-
ma terça-feira, 4, Projeto 
de Lei nº 73/2019, que re-

voga a Lei nº 4.798, de 19/12/2018, 
que autorizava a elaboração das 
emendas parlamentares de cará-

ter obrigatório (emendas imposi-
tivas) ao Orçamento Municipal, e 
também Emenda à Lei Orgânica 
01/2019, revogando dispositivos da 
Lei Orgânica do Município sobre o 
mesmo assunto (1ª votação). A vo-
tação recebeu 10 votos favoráveis 

e 2 contrários. A emenda imposi-
tiva foi aprovada no ano passado 
por unanimidade, por meio de um 
projeto de autoria do vereador João 
Pedro Siqueira (PTB). Na prática, a 
iniciativa obrigava o Executivo a li-
berar recursos para atender as de-

mandas solicitadas pelos vereado-
res. Ao todo, tinha sido reservado 
no orçamento municipal R$ 1,8 mi-
lhão para as emendas impositivas, 
dinheiro que sairia da reserva de 
contingência da cidade estimada 
em R$ 17 milhões. Página A3

Aposentada tem quase R$ 12
mil roubados na porta de banco

 Página A5

Catador de materiais 
recicláveis encontra 
celular em lixeira e 
devolve na delegacia

à  AVALIADO EM CERCA DE R$ 2 MIL

Um catador de matérias recicláveis 
de 72 anos surpreendeu o radialista 
Marcelo Marcondes ao encontrar o 
celular dele avaliado em cerca de R$ 2 
mil jogado em uma lixeira e levá-lo pa-
ra a delegacia da Polícia Civil. Marcelo 
contou que trabalhou toda manhã e foi 
para a casa arrumar as malas para via-
jar a Borborema. Com pressa, ele pegou 

uma pizza que estava na geladeira pa-
ra comer durante o trajeto. “Eu coloquei 
o pedaço de pizza em uma sacola plás-
tica, entrei no carro e pedi para minha 
mulher dirigir. No meio do caminho, 
decidimos parar para comer um sal-
gado em um estabelecimento. Quan-
do eu sai do carro, eu peguei a saco-
la e joguei no lixo”, afirma. Página A5

Domingo tem 
tradicional 
almoço no 
‘Lar Meimei’
Ingressos já estão à venda; 
evento terá início às 11h30

 Página A4

Festa Junina 
anima o Parque 
Universitário

A animação está garantida neste 
próximo sábado, 08, para os morado-
res da região do Parque Universitário. 
Acontece à partir das 19h, a 2ª edição 
do “Arraiá Universitário”. O evento é 
organizados por moradores do bair-
ro e conta com o apoio da Prefeitura 
de Fernandópolis através da Secreta-
ria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania. De acordo com os organi-
zadores, a festa caipira terá bebidas e 
comidas típicas da época, muita mú-
sica e diversão. Página A4

à  EVENTO

Profissionais são 
contratados para 
atividades do PELC 

à  EVENTO INTERNACIONAL

Coordenadora 
apresentará 
pesquisa
em Portugal

Um trabalho de pesquisa da coorde-
nadora do curso de Administração da 
Universidade Brasil, Profª Márcia Pre-
te, foi escolhido para ser apresentado 
em um importante evento internacio-
nal realizado em Portugal. Página A3

Após expectativas e um trabalho de 
preparo dos polos, tiveram início nesta 
semana as atividades do PELC (Pro-
grama Esporte e Lazer na Cidade) em 
Fernandópolis. O projeto é desenvol-

vido por intermédio da Secretaria Na-
cional de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social (Snelis), com a Prefei-
tura de Fernandópolis, por meio da Se-
cretaria de Esportes. Página A2
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à  NÚCLEO ESPORTIVO

Papel fundamental

Você já reparou no seu 
filho brincando? Em 
como ele consegue 
resolver o mais va-

riados tipos de situações usan-
do apenas a imaginação? É no 
ato de brincar que as crianças 
desenvolvem diversas capa-
cidades. Quem não lembra, de 
quando era criança, das brin-
cadeiras que fazia? Brincar de 
esconde-esconde, alerta, ca-
bra-cega, lenço-atrás e ama-
relinha. Estas e outras brinca-
deiras auxiliam as crianças na 
descoberta de si e do mundo.

Ao longo do tempo e com os 
avanços tecnológicos, brinque-
dos e brincadeiras foram mu-
dando, mas o prazer da criança 
em brincar é o mesmo. E é de 
extrema importância que nós, 
educadores, levemos a sério 
tal ato, não só para um melhor 
processo de aprendizagem das 
crianças, como também para 
sua evolução como ser huma-
no. Nosso papel é orientar es-
se processo, com projetos que 
ajudem no desenvolvimento e 
nas habilidades específicas de 
cada faixa etária.

A brincadeira não é o obje-
to em si, mas um conjunto de 
estratégias e habilidades que 
possibilitam as crianças expe-
riências que revelam o mun-
do e as desenvolvem para o fu-
turo. Enquanto brincam elas 
exercem determinadas fun-
ções sociais, pois, no interior de 
uma brincadeira ela acaba dis-

tinguindo 
vários ti-
pos de 
r e a ç ã o 
grupal es-
t imando 
as consequências agradáveis 
ou desagradáveis que eles 
acarretam.

O ato de brincar tem um pa-
pel fundamental para o desen-
volvimento biopsicossocial da 
criança. É nesse momento que 
ela se desenvolve, explora ca-
racterística de personalidade, 
fantasias, medos, desejos, cria-
tividade e elabora o mundo ex-
terior a partir de seu campo de 
visão. A criança precisa expe-
rimentar, ousar, tentar, convi-
ver com as mais diversas si-
tuações. Brincar com outras 
crianças, com adultos, com 
objetos, com o meio. A brinca-
deira individual também é al-
go importante, mas brincando 
com o outro, essa criança de-
senvolve seu convívio social.

As crianças necessitam de 
brinquedos e brincadeiras que 
favoreçam seu desenvolvimen-
to, suas habilidades motoras, 
coordenação grossa e fina, es-
truturação espaço temporal e 
lateralidade. Nossos pequenos 
estão em uma fase de desco-
berta, a brincadeira caracteriza 
vínculo importante com o seu 
meio social, seus familiares e 
amigos, e é desse convívio com 
o outro, que a criança começa 
a formar sua ideia de mundo.
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imagem do dia
Dupla se 
apresenta 
com uma 
bicicleta 
atravessando 
a corda 
bamba 
instalada 
sobre um 
precipício 
no parque 
geológico 
nacional de 
Shiniuzhai 
em Yueyang, 
na província 
de Hunan, na 
China.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Após expectativas 
e um trabalho de 
preparo dos po-
los, tiveram iní-

cio nesta semana as ativi-
dades do PELC (Programa 
Esporte e Lazer na Cidade) 
em Fernandópolis. O projeto 
é desenvolvido por intermé-
dio da Secretaria Nacional de 
Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social (Snelis), com 
a Prefeitura de Fernandópo-
lis, por meio da Secretaria de 
Esportes. 

Para a realização do pro-
grama foram contratados um 
coordenador geral; um coor-
denador pedagógico; cinco 
coordenadores de núcleo e 30 
agentes de núcleo. Os núcle-
os esportivos já estão em ple-
no funcionamento, divididos 
em cinco unidades em dife-
rentes áreas da cidade: Giná-
sio de Esportes Dr. Querton 
Ribamar Prado de Souza (Bei-
ra Rio); com aulas de atletis-
mo, voleibol, ginástica, jogos, 
leitura, futebol e futsal.

Na SMEL (Clube da Cesp) 
serão atividades de hidrogi-
nástica, natação, futsal, tê-

nis de mesa, 
judô e ginás-
tica. Na área 
de Lazer do 
Jardim Santa 
Bárbara são 
aulas de fute-
bol, caminha-
da, vôlei adaptado, tênis de 
mesa e funcional. No CDH as 
atividades são de capoeira, 
caminhada, futebol e recrea-
ção e na área de lazer do Vila 
Regina, as modalidades são 
futebol, caminhada, ginásti-
ca, handebol e voleibol.

“O ‘PELC’ estimula a convi-
vência social, a formação de 
gestores e lideranças comu-
nitárias, fomenta a pesquisa 
e a socialização do conheci-
mento, contribuindo para que 
o esporte e o lazer sejam tra-
tados como políticas públicas 
e direito de todos”, explanou 
o secretário Municipal de Es-
portes, Juraci Rossato. 

O coordenador geral do 
projeto em Fernandópolis, 
André Campos, convida to-
dos os interessados em in-
gressarem no projeto para 
que procurem um dos pólos 
e façam a inscrição. “O PELC 
visa proporcionar a prática 

de atividades físicas, cultu-
rais e de lazer, gratuitamen-
te, uma grande conquista à 
disposição da população. En-
tretanto, vale lembrar que as 
vagas são limitadas”, expli-
cou André.

SOBRE O PELC
O projeto tem como objeti-

vo proporcionar a prática de 
atividades físicas, culturais 
e de lazer que envolve todas 
as faixas etárias e as pesso-

Profissionais são contratados 
para atividades do PELC 
Programa gratuito à população visa proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer

as portadoras de deficiên-
cia, estimula a convivência 
social, a formação de gesto-
res e lideranças comunitá-
rias, favorece a pesquisa e a 
socialização do conhecimen-
to, contribuindo para que o 
esporte e lazer sejam trata-
dos como políticas e direitos 
de todos.

Mais informações na Se-
cretaria Municipal de Espor-
tes, telefone: 3442-3234.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

MP do pente fino do INSS aprovada 
Saiba as principais alterações
e o que fazer se for convocado

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

A Medida Provisória n.° 871, 
que trata basicamente do 
pente-fino dos benefícios 
do INSS, foi aprovada, no 

último dia de seu prazo, pelo Senado 
Federal por 55 votos favorárveis e 12 
contrários.

Serão chamados para revisão os be-
nefícios com indícios de fraudes ou ir-
regularidades (previdenciários, assis-
tenciais, trabalhistas ou tributários), 
ainda todos os benefícios por incapa-
cidade (auxílio-doença, aposentado-
ria por invalidez e auxílio-acidente) 
que não foram sujeitos a perícia pelos 
últimos 06 (seis) meses e estão sem 
data para acabar ou indicação para 
reabilitação profissional. Não serão 
convocados para nova perícia os apo-
sentados por invalidez com mais de 
60 anos. 

Esta operação ainda não tem data 
para começar, pois a Previdência pre-
cisa se estruturar e o Congresso pre-
cisa aprovar outro projeto de gastos 
extras no qual haverá o pagamento 
de um bônus aos servidores do INSS 
para cada processo analisado fora do 
horário de trabalho, inclusive para os 
médicos peritos.

É de suma importância a pessoa se 
preparar para uma possível convoca-
ção: estar com todos os exames, lau-
dos, atestados e relatórios médicos 
atualizados, inclusive os antigos (de 
quando o benefício se originou) é im-
portante levar também para demons-
trar para o perito que a incapacidade 
persiste. Leve as cópias e os originais.

Os benefícios assistenciais de pres-
tação continuada – BPC, ou popular-
mente conhecido como “LOAS”, que 

estão sem revisão por período supe-
rior a 2 (dois) anos também integram 
a operação.

Quem for convocado terá 30 (trinta) 
dias, no caso de trabalhador urbano 
e 60 (sessenta) dias se for rural, para 
apresentar defesa. Caso perca o prazo 
ou sua defesa seja insuficiente ou im-
procedente o benefício será suspen-
so. Dessa suspensão, ele será notifi-
cado pelo INSS para interpor recurso 
administrativo. Se este não for acei-
to ou perder o prazo, o benefício se-
rá cessado.

Ainda, o INSS terá acesso aos dados 
da Receita Federal, do Sistema Único 
de Saúde (SUS) – inclusive os dados 
dos documentos médicos mantidos 
por entidades públicas e privadas, de 
movimentação do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e outros 

para concessão, revisão ou manuten-
ção de benefícios.

Entretanto, há muitas mudanças 
nas regras de concesão e manutenção 
de outros benefícios previdenciários.

A pensão por morte será devida des-
de a data do óbito se requerida em até 
180 (cento e oitenta) dias para o me-
nor de 16 (dezesseis) anos e de 90 dias 
para os demais dependentes, caso 
percam estes prazos, o benefício se-
rá devido a partir do requerimento ad-
ministrativo. Também para comprovar 
a união estável e a dependência eco-
nômica não será aceita a prova exclu-
sivamente testemunhal e a prova ma-
terial tem que ser contemporânea aos 
fatos, salvo caso fortuito ou força maior.

A carência exigida para o auxílio-re-
clusão continua com 24 (vinte e qua-
tro) contribuições e restrito o apenas 
aos casos de pena em regime fechado.

Quem recebe auxílio-acidente terá 
que contribuir para que seja mantida 
a qualidade de segurado. Para quem 
perdeu a qualidade de segurado te-
rá que contribuir por, pelo menos, me-
tade do período exigido como carên-
cia a partir da nova filiação para fins 
da concessão dos benefícios de au-
xílio-doença, de aposentadoria por 

invalidez, de salário-
-maternidade e de au-
xílio-reclusão.

Para quem trabalha 
em mais de uma ativi-
dade (atividades con-
comitantes) o salário 
de benefício será cal-
culado com base na 
soma das contribuições das ativida-
des exercidas.

O trabalhador rural poderá compro-
vaçr sua atividade rural por meio de 
autodeclaração ratificada pelo Pro-
grama Nacional de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural (Pronater), não 
há mais necesidade de documenta-
ção emitida pelos sindicatos rurais. O 
Ministério da Economia manterá um 
cadastro nacional de segurados es-
peciais no Cadastro Nacional de Infor-
mações Sociais (CNIS) e poderá firmar 
acordo de cooperação com o Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento. A partir do dia 1º de Janeiro 
de 2023, a comprovação da condição 
e do exercício da atividade rural será 
realizada, exclusivamente, pelas in-
formações dispostas neste cadastro.

Agora o texto segue para a sanção 
do Presidente da República.
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Um trabalho de pesquisa 
da coordenadora do curso 
de Administração da Univer-
sidade Brasil Campus Fer-
nandópolis, Profª Márcia 
Prete, realizado na região 
Noroeste Paulista, foi esco-
lhido para ser apresentado 
em um importante evento 

internacional realizado em 
Portugal. 

A APDEA (Associação 
Portuguesa de Economia 
Agrária), o GPP (Gabine-
te de Planeamento e Polí-
ticas) e o INIAV (Instituto 
Nacional de Investigação 
Agronômica e Veterinária) 
realizarão o IX Congresso 
da APDEA, nas cidades de 

Lisboa e Oeiras, no período 
de 15 a 18 de outubro desse 
ano. O tema dessa edição é 
“A Agricultura e os desafios 
sociais para o período 2020 
a 2030”. Este evento junta 
o IX Congresso da APDEA e 
o III Encontro Lusófono em 
Economia, Sociologia, Am-
biente e Desenvolvimento 
Rural (ESADR 2019), e tem 

(17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.

Na manhã de terça-feira, 4, 
a Secretária de Cultura de Fer-
nandópolis, Iraci Pinotti e o jor-
nalista e assessor de imprensa 
da RT Maravilhas do Rio Gran-
de, Jean Lipter, estiveram vi-
sitando as dependências do 
Água Viva Thermas Clube 
para iniciar a formatação do 
projeto da 2ª Feira e Congres-
so da região turística. A visita 
foi conduzida pelo gerente ad-
ministrativo do clube, Rodrigo 
Caires. O evento será realiza-
do nos dias 7, 8 e 9 de novem-
bro e promete atrair um gran-
de público regional e estadual. 
Várias parcerias com empre-
sas, instituições e até mesmo 
com o governo do estado serão 
anunciadas em breve.

O evento será uma realiza-
ção da Região Turística Ma-
ravilhas do Rio Grande e Pre-
feitura de Fernandópolis. Em 

breve mais detalhes do even-
to serão divulgados.

REGIÃO TURÍSTICA
Formada a partir do des-

membramento da Região Tu-
rística dos Grandes Lagos, 
com o objetivo de dinamizar 
as estratégias, com um núme-
ro reduzido de cidades, a Re-
gião Turística Maravilhas do 
Rio Grande é composta hoje 
por14 cidades: Cardoso, Fer-
nandópolis, Guarani D’Oeste, 
Indiaporã, Macedônia, Meri-
diano, Mira Estrela, Ouroeste, 
Paulo de Faria, Pedranópolis, 
Populina, Riolândia, Valentim 
Gentil e Votuporanga. 

A principal proposta do gru-
po é desenvolver projetos espe-
cíficos por meio de uma nova 
concepção em fazer o turismo, 
buscando parcerias, estimu-
lando investimentos, incenti-
vando e integrando os diversos 
setores envolvidos no proces-
so, utilizando de estratégias.

A Câmara Munici-
pal de Fernandó-
polis votou na úl-
tima terça-feira, 

4, Projeto de Lei nº 73/2019, 
que revoga a Lei nº 4.798, de 
19/12/2018, que autorizava a 
elaboração das emendas par-
lamentares de caráter obriga-
tório (emendas impositivas) 
ao Orçamento Municipal, e 
também Emenda à Lei Orgâ-
nica 01/2019, revogando dis-
positivos da Lei Orgânica do 
Município sobre o mesmo as-
sunto (1ª votação). A votação 
recebeu 10 votos favoráveis 
e 2 contrários.

EMENDA 
A emenda impositiva foi 

aprovada no ano passado por 
unanimidade, por meio de 

um projeto de autoria do ve-
reador João Pedro Siqueira 
(PTB). Na prática, a iniciati-
va obrigava o Executivo a li-
berar recursos para atender 
as demandas solicitadas pe-
los vereadores. Ao todo, tinha 
sido reservado no orçamento 
municipal R$ 1,8 milhão para 
as emendas impositivas, di-
nheiro que sairia da reserva 
de contingência da cidade 
estimada em R$ 17 milhões. 

Após ser aprovado por una-
nimidade na Câmara Muni-
cipal, o projeto chegou a ser 
vetado pelo prefeito André 
Pessuto, mas o veto foi der-
rubado também por unanimi-
dade. Porém, agora, os verea-
dores revogaram a iniciativa

AINDA NA SESSÃO 
Os vereadores votaram tam-

bém Substitutivo ao Proje-

to de Lei nº 
64/2019, de 
autoria do Pre-
feito Munici-
pal, que alte-
ra dispositivos 
da Lei Muni-
cipal nº 4.014, 
de 07 de novembro de 2012, 
com o objetivo de adequar a 
legislação municipal que dis-
põe sobre a regulamentação 
do Conselho Tutelar,  e Proje-
to de Decreto Legislativo nº 
03/2019, de autoria do Vere-
ador Ademir de Jesus Almei-
da e outros, que dispõe sobre 
outorga de título de cidadão 
fernandopolense ao Subte-
nente do Exército Brasileiro, 
Senhor Mario Lucio Dornel-
les Gomes, Chefe de Instru-
ção do Tiro de Guerra de Fer-
nandópolis.

Câmara realiza 1ª sessão de junho com
revogação das emendas impositivas

Votação recebeu 10 votos favoráveis e 2 contrários

Votação recebeu 10 votos favoráveis e 2 contrários
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à  EVENTO INTERNACIONAL

Coordenadora 
apresentará pesquisa
em Portugal
Márcia Prete, coordenadora do curso de 
Administração de Fernandópolis, teve trabalho 
escolhido para congresso internacional

o apoio da SOBER (Socieda-
de Brasileira de Economia, 
Administração e Sociologia 
Rural).

Prete teve aprovado o tra-
balho “A Evolução da Agri-
cultura Familiar na Aquicul-
tura da Região de Santa Fé 
do Sul/SP”. Ela apresentará 
a pesquisa junto a vários ou-
tros trabalhos nas diversas 
áreas disciplinares e nos di-
ferentes temas inclusos no 
tema do congresso, cujo de-
bate será expandido para de-
finir importantes decisões 
para o futuro da agricultura 
mundial.

A coordenadora e docente 
destacou a importância da 
sua participação no evento: 
“Além da satisfação pessoal 
por ter meu trabalho escolhi-
do, é um orgulho representar 
a nossa região nesse impor-
tante congresso internacio-
nal e, claro, levar o nome da 
Universidade Brasil além das 
fronteiras do país”.O tema dessa edição é “A Agricultura e os desafios sociais para o período 2020 a 2030”

Principal proposta do grupo é desenvolver projetos específicos
por meio de uma nova concepção em fazer o turismo

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Universidade Brasil

à  SEGUNDA EDIÇãO 

Água Viva sediará 
Feira e Congresso de 
Turismo Maravilhas 
do Rio Grande

Coordenadora Profª Márcia Prete

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

RT Maravilhas do Rio Grande
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A Associação Espí-
rita Beneficente 
“Pátria do Evan-
gelho” promove 

no domingo, dia 9, mais uma 
edição do tradicional almoço 
beneficente, cuja proposta é 
reunir a comunidade para se 
confraternizar e com isso an-
gariar recursos que auxiliem 
na manutenção das ativida-
des do “Lar Meimei”, entida-
de mantida pela Associação 
Espírita. 

O evento terá início às 
11h30, no Salão de Festas da 
“Meimei”, localizado na Rua 
Pernambuco e mais uma vez 

espera atrair um grande pú-
blico, com um cardápio va-
riado que inclui: churrasco, 
tutu de feijão, costela, faro-
fa, torresmo, arroz branco, 
macarronada e saladas va-
riadas.  Os ingressos já es-
tão à venda. 

AUXÍLIO
A Associação Espírita Be-

neficente “Pátria do Evange-
lho” realiza ao longo de mais 
de quarenta anos um traba-
lho assistencial com fernan-
dopolenses em situação de 
vulnerabilidade social e eco-
nômica. O projeto de auxílio 
consiste no atendimento às 
famílias, gestantes, crianças 
e pré-adolescentes.

Atualmen-
te, são aten-
didas na 
creche da en-
tidade cerca 
de 100 crian-
ças na fai-
xa etária de 
01 a 13 anos. Lá, a garota-
da recebe alimentação, cui-
dados higiênicos, repouso 
e atividades educacionais 
com profissionais qualifi-
cados, em serviço volun-
tário. A verba para manter 
em funcionamento todo es-
se conjunto de projetos vem 
das ações promovidas pela 
“Associação Pátria do Evan-
gelho”.

Domingo tem tradicional almoço no ‘Lar Meimei’

Verba para manter em funcionamento todo conjunto de projetos vem
das ações promovidas pela “Associação Pátria do Evangelho”

Ingressos já estão à venda; evento terá início às 11h30

A animação está garanti-
da neste próximo sábado, 
08, para os moradores da 
região do Parque Universi-
tário. Acontece à partir das 
19h, a 2ª edição do “Arraiá 
Universitário”. O evento é 
organizados por morado-
res do bairro e conta com o 
apoio da Prefeitura de Fer-
nandópolis através da Se-
cretaria Municipal de As-
sistência Social e Cidadania. 

De acordo com os organi-
zadores, a festa caipira te-
rá bebidas e comidas típicas 
da época, muita música e di-

versão. “A edição 2.018 foi 
um sucesso de público, mui-
tas crianças se divertiram, 
além é claro, de se manter a 
tradição cultural caipira e a 
integração entre os morado-
res. Parabenizamos os orga-
nizadores e desejamos que 
todos tenham uma linda fes-
ta”, comentou o vice-prefei-
to e secretário municipal de 
Assistência Social Gustavo 
Pinato. 

O “Arraiá Universitário” 
será realizado no cruzamen-
to das ruas Eurípedes Tei-
xeira de Rezende com ave-
nida Juvenal Flávio Borges, 
no bairro Pq. Universitário. 

à  ZONA SUL

Festa Junina anima o Parque Universitário
Evento chega a sua 2ª edição e acontece neste sábado

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA
TOMADA DE PREÇOS: N. º 004/2019. (Processo. n º 046/2019). 

AVISO: HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO. Objeto: Execução de 
Obras de Infraestrutura Urbana, Prolongamento da Avenida da entrada da Ci-
dade de Mira Estrela de acordo com planilha orçamentária, cronograma físi-
co financeiro, descritos em Anexo I, de acordo com Contrato Repasse OGU 
846436/2017 - M.Cidades/Caixa. Data Homologação: 03/06/2019. Data Adjudi-
cação: 03/06/2019 Firma Vencedora:- Carvalho Garcia Construção e Empreen-
dimentos Eireli. Prazo Execução cf. Cronograma de Financeiro - Marcio Hamil-
ton Castrequini Borges - Prefeito Municipal - Mira Estrela, 03 de Junho de 2019. 

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA-SP. 
EXTRATO DE CONTRATO N.º 070/2019.

TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2019. (Processo n.º 046/2019). Contratan-
te: O Município de Mira Estrela. CONTRATADA: Carvalho Garcia Construção 
e Empreendimentos Eireli. Objeto: Execução de Obras de Infraestrutura Urba-
na, Prolongamento da Avenida da entrada da Cidade de Mira Estrela de acordo 
com planilha orçamentária, cronograma físico financeiro, descritos em Anexo 
I, de acordo com Contrato Repasse OGU 846436/2017 - M.Cidades/Caixa. Va-
lor: R$-509.001,78 (quinhentos e nove mil e um real e setenta e oito centavos).  
Execução/Pagamento: cf. Edital. Assinatura Contrato: 04/06/2019 - Mira Estre-
la-SP, 05/06/2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges - Prefeito Municipal. 

Uma publicação: Quinta-feira, dia 06 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.548.

publicações
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policiais

à  AVALIADO EM CERCA DE R$ 2 MIL

Um catador de matérias re-
cicláveis de 72 anos surpreen-
deu o radialista Marcelo Mar-
condes ao encontrar o celular 
dele avaliado em cerca de R$ 
2 mil jogado em uma lixeira 
e levá-lo para a delegacia da 
Polícia Civil de Jales.

Marcelo contou que traba-
lhou toda manhã de sábado, 
1º, e foi para a casa arrumar 
as malas para viajar a Borbo-
rema. Com pressa, ele pegou 
uma pizza que estava na ge-
ladeira para comer durante o 
trajeto. “Eu coloquei o pedaço 
de pizza em uma sacola plásti-
ca, entrei no carro e pedi para 
minha mulher dirigir. No meio 
do caminho, decidimos parar 
para comer um salgado em 
um estabelecimento na região 
central da cidade. Quando eu 
sai do carro, eu peguei a sa-
cola e joguei no lixo”, afirma.

Sem perceber que havia se 
enganado e jogado o celular 
junto com o alimento na lixei-
ra, Marcelo comeu o salgado, 
saiu do estabelecimento, pas-
sou ao lado da lixeira, abaste-
ceu o carro e seguiu viagem. 
“Em um determinado momen-
to, eu senti falta do aparelho ce-
lular. Eu fiquei desesperado. O 
aparelho celular é uma exten-
são do nosso corpo. Eu tenho a 
mesma linha há 15 anos. Ime-
diatamente, eu voltei até a li-
xeira porque imaginava que 
tinha me enganado”, afirma.

Ao chegar no local, o radia-
lista percebeu a presença de 
um homem perto da lixeira, 
mas decidiu não abordá-lo. 
Sem saber o que fazer, o radia-
lista retornou ao imóvel dele.

“Eu voltei para casa para 
tentar rastreá-lo. No entanto, 
o aplicativo estava apontan-
do uma rua em que não era 
possível ele estar. Eu fui até 

lá, mas não consegui locali-
zá-lo. Então, eu decidir ir via-
jar e tentar resolver o proble-
ma em Borborema”, afirma.

O radialista também contou 
que se sentiu com tédio sem o 
celular e que as filhas dele só 
falavam nisso. Pensando nas 
alternativas que ainda pare-
ciam possíveis, ele procurou o 
que poderia fazer na internet e 
descobriu a existência de apli-
cativo. “Eu consegui rastreá-
-lo no celular da minha esposa 
por volta das 23h30. Para mi-
nha felicidade e espanto, eu 
percebi que o endereço apon-
tado era exatamente o da de-
legacia da Polícia Civil. Depois 
disso, eu consegui dormir tran-
quilamente”, brinca.

ENTREGA
Com a certeza que o apa-

relho celular estava em boas 
mãos, o radialista acordou na 
manhã do domingo e ligou pa-
ra a delegacia, mas o policial 

que atendeu afirmou que não 
sabia onde o aparelho estava. 
“Quando eu cheguei em Jales 
novamente, às 16h, eu fui di-
reto para a delegacia. Um bo-
letim de ocorrência tinha sido 
registrado. Fizemos um aden-
do de devolução. O celular es-
tava impecável”, conta.

Marcelo Marcondes per-
guntou quem tinha devolvido 
o celular ao escrivão e ficou 
emocionado quando escutou 
que um catador de reciclá-
veis de 72 anos tinha ido até 
a delegacia. “O senhor dis-
se ao escrivão que não que-
ria nada em troca, nenhum 
tipo de recompensa. Eu ain-
da não consegui encontrá-lo, 
mas vou até a casa dele pa-
ra prestar algum tipo de aju-
da e, principalmente, agra-
decê-lo para atitude”, conta.

*Com informações
do portal G1

Nesta terça-feira, 4, 
uma aposentada 
de 77 anos teve 
R$ 11.900 rouba-

dos na porta de um banco na 
região central de São José do 
Rio Preto.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a mu-
lher saiu do banco, que fica 
na Rua Campos Sales, e fi-
cou aguardando um homem 
com quem tinha combinado 

de encontrar para resolver 
pendências de um financia-
mento.

Ainda segundo o boletim, 
enquanto esperava o ho-
mem, dois homens que apa-
rentavam estar armados a 
abordaram e pediram o di-
nheiro que ela havia acaba-
do de sacar.

Os suspeitos fugiram le-
vando o dinheiro, além do 
celular da vítima. Até o mo-
mento nenhum suspeito foi 
identificado.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Tomada de Preços nº 003/2019 – Processo nº 030/2019

MAICON FABIANO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, no uso 
das atribuições e de acordo com o art. 43, VI, da Lei 8.666/93, e confor-
me consta no Processo a manifestação da Comissão de Licitação deste 
Município, resolve ADJUDICAR o objeto licitado, perfazendo o valor 
total de R$ 1.578.482,63 (um milhão quinhentos e setenta e oito mil 
quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e três centavos) à empresa 
NOROMIX CONCRETO S/A - CNPJ nº 10.558.895/0001-38, e HO-
MOLOGAR o presente processo licitatório na modalidade Tomada de 
Preços Nº 003/2019, tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação 
de empresa de engenharia especializada para execução de infraestrutura 
urbana – recapeamento e pavimentação asfáltica, nesta municipalidade, 
mediante o regime de empreitada por preço global, de mão de obra e 
materiais. Fica a ADJUDICATÁRIA convocada para assinar o respectivo 
contrato no prazo de 2 [dois] dias úteis, contidos desta data, sob a pena 
de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
na Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Meridiano/SP, 05 de junho de 2019.
MAICON FABIANO DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 06 de Junho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.548.

 
 

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.

ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO

Pregão 004/2019 (Processo nº 011/2019), Contrato nº 016/2019, Termo Aditivo nº 
001/2019. Contratante: MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA (Prefeitura Municipal), Contratado: 
ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA. OBJETO: Aditivo de Reajuste de Preços de 
Fornecimento de Combustíveis: Etanol, conforme requisições e controle do responsável, 
de acordo anexo II. Valor: ETANOL de R$ 2,41 (dois reais e quarenta e um centavos)
para R$ 2,71 (dois reais e setenta um centavo) por litro. Fundamento Legal: Lei Federal 
n.º 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, Artigo 61, parágrafo único, e pela Lei 9.648/98. 
NADA MAIS. Macedônia, 03/06/2019. Lucilene Cabreira Garcia Marsola - Prefeita 
Municipal. 
 

 

 

Uma publicação: Quinta-feira, dia 06 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.548.

 

Uma publicação: Quinta-feira, dia 06 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.548.

 

AVISO DE ADITIVO

Tomada de Preços nº 002/2018 (Processo nº 015/2018). Contrato nº 036/2018, empresa 
contratada NOROMIX CONCRETO S/A, CNPJ. 10.558.895/0001-38. OBJETO: 
Pavimentação Asfáltica (CBUQ), Recapeamento Asfáltico (CBUQ), Guias, Sarjetas e 
Sinalização Viária em várias ruas do Município de Macedônia - cf. Convênio com a 
Secretária de Estado da Casa Civil e especificações no anexo I. Foi autorizado aditivo de 
prazo de execução dos serviços, nas mesmas condições por mais 60 (sessenta) dias, 
referente ao contrato supramencionado.  NADA MAIS. Macedônia, 03/06/2019. Lucilene 
Cabreira Garcia Marsola - Prefeita Municipal. 
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Aposentada de 77 anos tem quase R$ 12
mil roubados na porta de agência bancária
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A c e s s e  w w w . o e x t r a . n e t

Celular foi devolvido na Polícia Civil de Jales

Catador de materiais recicláveis encontra 
celular em lixeira e devolve na delegacia
“Um boletim de ocorrência tinha sido registrado. Fizemos um adendo de devolução.
O celular estava impecável”, conta Marcelo Marcondes, dono do aparelho 
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à  PAULISTA

à  JORI 

Na última semana, Valen-
tim Gentil foi representado 
pelo casal Jurema dos San-
tos Ribeiro e José Dionísio Ri-
beiro Filho, nos Jogos Regio-
nais dos Idosos – JORI, que 
nesta edição foi realizado em 
Santa Fé do Sul.

Jurema e José Dionísio dis-
putaram na categoria dan-
ça de salão, e ficaram em se-

gundo lugar. Esta foi a única 
categoria que a cidade dis-
putou. Esta foi a 23ª edição 
do JORI realizada entre os 
dias 28 de maio e 2 de ju-
nho. Cerca de 70 municípios 
e quase 4 mil atletas dispu-
taram esta competição.

O casal estava acompa-
nhado da primeira dama do 
município, Rosalina Segura, 
da Diretora do grupo da me-
lhor idade, Lindonice e tam-

bém da presidente do Fun-
do Social de Solidariedade, 
a Nêga.

O prefeito Adilson Segura 
parabenizou a equipe. “Sa-
bemos do trabalho sério re-
alizado pelo grupo da tercei-
ra idade de Valentim Gentil. 
Parabéns a Dona Jurema e ao 
Sr. José Dionísio pela meda-
lha de prata, e muito obriga-
do por representarem nossa 
cidade”, disse o prefeito.

Na quinta coloca-
ção do Grupo 1, 
com oito pontos, 
três abaixo do 

Osvaldo Cruz, que comple-
ta G4, o José Bonifácio não 
conta mais com o trabalho 
do técnico Jorge Saran para 
a sequência do Campeonato 
Paulista da Segunda Divisão. 

No início da noite desta 
terça-feira, em comum acor-

do com a diretoria do Trico-
lor do Vale do Tietê, o co-
mandante deixou o cargo. 
Segundo o treinador, a saída 
aconteceu pelo fato de a Ser-
pente do Vale estar tentando 
conter despesas. Um substi-
tuto deve ser confirmado já 
nesta quarta-feira. 

Pela décima primeira roda-
da da primeira fase do Pau-
lista, o José Bonifácio recebe 
o América, no próximo sába-
do, às 15 horas, em José Bo-

nifácio, no estádio Antonio 
Pereira Braga, conhecido co-
mo Pereirão.

COMO É?
Na primeira fase, os times 

estão divididos em seis gru-
pos, sendo cinco com sete 
equipes e um com seis. Os 
quatro primeiros de cada 
chave avançam. Na sequ-
ência, serão seis grupos de 
quatro. Garantem vaga à ter-
ceira fase: os dois primeiros 
de cada chave mais os qua-

tro melhores terceiros. A eta-
pa seguinte, então, terá qua-
tro grupos de quatro.

Depois, mata-mata, sem-
pre em ida e volta - o time 
de melhor campanha terá a 
vantagem de jogar por dois 
resultados iguais. As quar-
tas de final terão o campeão 
e vice de cada chave da fase 
anterior. A finalíssima com 
os times garantidos no próxi-
mo Paulista A3 deve ser dis-
putada em 3 de novembro.

Buscando cortar despesas, José 
Bonifácio demite o treinador
Em comum acordo com a diretoria, Jorge Saran deixou o cargo

Jorge Saran não é mais treinador do José Bonifácio  

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

Município é medalha 
de prata na modalidade
dança de salão

Casal conquista o segundo lugar na competição; primeira dama acompanhou a disputada

“Parabéns a Dona Jurema e ao Sr. José Dionísio pela medalha de prata,
e muito obrigado por representarem nossa cidade”, disse o prefeito.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil
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Resumo de Novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Quinta-feira, 18h00

Letícia permite que Laila e Dalila/
Basma visitem Jamil na UTI. Laila 
estranha ao ver a rival no quarto do 
marido. Paul instrui Gabriel e Robson 
a fazerem Miguel perder dinheiro no 
cassino. Elias mente para Missade e 
vai ao encontro de Helena. Sara su-
gere que seu casamento com Ali se-
ja feito no Instituto Boas Vindas. Ra-
duan chora ao ver Dalila/Basma, e 
Laila fica intrigada. Caetano confir-
ma a mentira de Elias para Missade. 
Almeidinha descobre que Fauze saiu 
da cadeia no Líbano. Jamil tem alta 
do hospital. Paul instrui um rapaz a 
atacar o comércio de Missade. 

VERÃO 90 GRAUS 
Quinta-feira, 19h15

Jerônimo exige que Galdino devol-
va o dinheiro roubado e o expulsa 
de sua casa. Vanessa beija Quinzi-
nho. Quinzão não gosta de saber 
que Mercedes planeja dispensar 
Lidiane. Manuela e João decidem 
enviar a Mercedes um falso rotei-
ro do último episódio do programa. 
Lidiane confidencia a Jofre seu in-
teresse em Quinzão. Dandara fla-
gra Quinzinho mentindo sobre Va-
nessa. Álamo não aceita o conselho 
de Floriano para procurar um tera-
peuta. Mercedes fica furiosa ao ver 
João sendo entrevistado por Manu 
no programa ao vivo. 

TOPÍSSIMA
Quinta-feira, 20h50

Sophia e Antonio são levados pre-
sos. Madalena diz que Jandira terá 
que trabalhar para pagar o dinheiro 
roubado. André interroga Antonio e 
Sophia e avisa que eles ficarão deti-
dos. Lara se irrita ao ver que foi cor-
tada da foto tirada pelo paparazzo. 
Na prisão, Sophia implica com An-
tonio. Mariinha se surpreende ao sa-
ber que seu filho foi preso. Edevaldo 
se disfarça de Pierre para pegar in-
formações com Sophia.

A DONA DO PEDAÇO
Quinta-feira, 21h00

Amadeu desiste de se separar de 
Gilda. Ellen e Josiane tentam acal-
mar Maria. Maria tenta descobrir 
com Márcio por que Amadeu não vol-
tou para sua casa. Chico e Cornélia 
descobrem que foram roubados. Eu-
sébio revela para a família seus pla-
nos para ficar rico. Virgínia sugere 
que a família custeie os estudos de 
Edilene.Edilene mente para Cosme. 
Amadeu se explica para Maria. Jo-
siane arma um plano para apresen-
tar Régis a sua mãe. Rael encontra 
a confeitaria de Maria. Maria reco-
nhece Régis.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Waldisney convence Jeff a ir atrás 
de Pendleton. Helô tenta fazer Ruth 
mudar de ideia a respeito da proibi-
ção de celulares na escola. João vai 
atrás dos bandidos que assaltaram 
Filipa para tentar recuperar o celu-
lar. Poliana e Bento fazem as pazes. 
Mirela reúne os integrantes do grê-
mio para sugerir algo que entrete-
nha os alunos durante os intervalos. 
O grupo decide realizar uma compe-
tição musical entre os professores. 
Na O11O, Marcelo convoca uma reu-
nião para descobrir o responsável pe-
lo vazamento do jogo para a impren-
sa e desconfia de Sergio.

MALhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Marquinhos fica interessado em Rita. 
Marco manda flores para Carla, e Ma-
dureira se enfurece. Rita sofre uma 
retaliação de Marquinhos. Thiago in-
venta uma rifa para vender o violão 
de Raíssa. Jaqueline, Anjinha e Ca-
melo exigem que Neide tome uma 
atitude contra Marquinhos. Thiago 
mente para vender as rifas e obri-
ga Cléber a fazer o mesmo. O geren-
te da loja ameaça demitir Rita. Lara 
garante a Lígia e Joaquim que Rita 
não cumprirá a ordem dada pela ju-
íza. Um assistente social e uma psi-
cóloga chegam ao colégio. Jaqueline 
discute com César. Peixoto investiga 
a venda de rifas pelo bairro. 

Apoio:
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Luciano Szafir comentou sobre seu relação 
com Sasha Meneghel em entrevista ao pro-
grama “Luciana By Night” na Rede TV. Mo-
rando no Brasil e a filha vivendo nos Estados 
Unidos, o ator explicou no bate-papo com Lu-
ciana Gimenez que a distância faz com que 
ele fique mais ausente na rotina filha e lamen-
tou: “Não consigo visitá-la muito, porque es-
tou em uma época complicada da minha vi-
da, muito trabalho. Mas é difícil, dá saudade”. 

ATOR VAI LANÇAR REALITY
ShOW DA FAMÍLIA

Focado em seus projetos artísticos, atual-
mente Szafir está se preparando para estre-
ar com “Os Szafirs”, reality exibido pelo canal 
E!, no qual ele vai mostrar, em 13º episódios, 
momentos de sua rotina com a família. Com 
o formato diferenciado dos tradicionais, o fa-
moso afirmou ter recusado outras inúmeras 
propostas já feitas para esse tipo de projeto. 
“Jamais conseguiria ficar enclausurado. Res-
peito quem faz, mas para mim é quase uma 
máquina de fazer burro. Desculpa, não quero 

Antonia Fonte-
nelle afirmou 
que pode enga-
tar namoro com 

Eduardo Costaapós trocar 
beijos com o sertanejo, fa-
to festejado nas redes so-
ciais por fãs da atriz e do 
cantor. “Tudo pode acon-
tecer, né? Eu não vou des-
cartar nada. O que vier eu 
estou preparada”, frisou 
a youtuber em entrevista 
ao colunista Leo Dias, nes-
ta terça-feira (4). Antonia 
frisou ainda não se preo-
cupar com o estilo con-
quistador do intérprete 
de “Os Dez Mandamentos 
do Amor”. “Ele gosta mes-
mo de mulher. Já disse is-
so várias vezes, e que bom 
né? Então se virar namoro 
eu já estou super prepara-
da. Não tem problema al-
gum”, afirmou.

“SÓ PRECISO SER A 
PRIMEIRA”, AFIRMOU 

ANTONIA SOBRE 
EDUARDO

Mãe do pequeno Salva-
tore, fruto do seu casamen-
to com Jonathan Costa e 
de quase 3 anos, acrescen-
tou: “Eu só preciso ser a 
primeira. Vou administrar 
esse harém todo dele. Não 
pensem que eu estou iludi-
da, enganada, eu sou bem 

consciente”. E Antonia não 
poupou elogios em relação 
ao momento de carinho vi-
vido com Eduardo. “Demos 
beijinhos, muitos beijinhos, 
mas muitos, olha..que beiji-
nhos. É uma delícia”, exal-
tou. Em abril deste ano, o 
sertanejo terminou o na-
moro com a bailarina Vic-
toria Villarim, que chegou 
a trabalhar como assisten-
te de palco de Rodrigo Fa-

ro. De acordo com o mes-
mo colunista, a separação 
do sertanejo e da estudan-
te de arquitetura chegou ao 
fim após uma possível trai-
ção por parte dele. Duran-
te passagem pelo interior 
do Paraná, Eduardo teria 
se relacionado com algu-
mas mulheres, umas casa-
das. O fato foi negado pelo 
Secretário Geral da Prefei-
tura, marido de uma delas.

causar polêmica, mas já escutei isso de pesso-
as que participaram. Você fica longe de qual-
quer notícia, longe dos pais. Como é que no 
quinto dia você está chorando por falta da fa-
mília?”, questionou. O programa está com lan-
çamento previsto para o segundo semestre.

Isis Parise é muito homenageada 
pelo seu aniversário. Parabéns!

Parabéns e muitas felicidades
para a querida Lenise Maschio.

Letícia Marcasi recebe 
felicitações de toda galera.

Lucas Ricco comemora a data ao 
lado de amigos e familiares.

Manu Rachieli é muito 
parabenizada pela data especial.

Suelen 
recebe 
homena-
gens de 
seus fa-
miliares, 
em espe-
cial, do 
maridão.

celebridades
Antonia Fontenelle não descarta 

namoro com Eduardo Costa

“Eu não vou descartar nada”, disse ela sobre Eduardo Costa 

Luciano Szafir lamenta 
distância da filha, Sasha: 
“não consigo visitar”

Luciano ao lado da filha Sasha Meneghel


