
Brasileiros já 
pagaram R$ 1,1 
trilhão em
impostos este ano
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Receita abre 
consulta a 1º lote
de restituição
do IR 2019
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Produtores da 
região noroeste
estão otimistas com
a safra da cana 
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Medicina 
é destaque 
nos jogos 
universitários
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celebridades

Paula Fernandes foi entrevistada por 
Thais Fersoza para seu canal no You-
Tube. Solteira desde o fim do namo-
ro com o empresário Gustavo Lyra, a 
cantora falou sobre a vontade de ter fi-
lhos. “Filhos são resultado de uma re-
lação bem sucedida”, opinou. Aos 34 
anos, a sertaneja contou também pa-
ra a atriz que pensa em congelar óvu-
los: “Vou fazer porque é necessário. É 
um conforto para a gente”.  Página A8

Cantora Paula 
Fernandes 
explica por que 
vai congelar 
óvulos: “conforto
para a gente”

Ludmilla declarou estar mais satisfei-
ta após revelar o namoro com Brun-
na Gonçalves nesta semana. Durante 
participação no “Show dos Famosos”, 
do “Domingão do Faustão”, a canto-
ra brincou dizendo que a bailarina 
“dançou tanto que levou seu coração”. 
Após ser defendida pelo apresentador, 
a artista apontou um problema que te-
ve ao engatar o relacionamento, que 
começou há sete meses.  Página A8

social
Os melho-
res cliques 
com os des-
taques e m 
eventos e 
comemora-
ções de Fer-
nandópo-
lis e região 
estão na co-
luna Social 
do jornal  ‘O 
Extra’. Na 
foto, destaque para a aniversariante 
Stella Cangueiro. Página A8

Ludmilla está 
mais tranquila 
após assumir 
namoro: “me 
sinto mais eu”
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Justiça Eleitoral cancela
1.181 títulos no município 
Eleitor deve pagar multa de R$ 3,51 por ausência em cada eleição

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) cance-
lou 1.181 títulos eleitorais em Fernandópo-
lis. Os documentos foram cancelados por-
que os eleitores deixaram de votar e não 

justificaram as ausências nas três últimas eleições. 
Segundo a Justiça Eleitoral, para regularizar o título, 
basta comparecer ao Cartório Eleitoral com um docu-
mento de identificação pessoal e um comprovante de 

endereço recente. O eleitor deve pagar uma multa de 
R$ 3,51 por ausência em cada eleição. Caso a situa-
ção não for regularizada, o eleitor não poderá votar nas 
eleições municipais de outubro de 2020. Página A3

Fefecê está na 2ª fase do Paulista
com três rodadas de antecedência  

O Fernandópolis Futebol Clube 
(Fefecê) garantiu vaga na próxima 
fase do Campeonato Paulista da Se-
gunda Divisão Sub-23, neste domin-
go, após vencer com gol de Gildo, 

camisa 9, a equipe do Osvaldo Cruz. 
O jogo, que foi realizado no estádio 
Cláudio Rodante, em Fernandópolis, 
contou apenas com um gol marca-
do aos 20 minutos do primeiro tem-

po, e depois disso poucas chances 
foram criadas por ambos os lados, 
o que ajudou a manter o resultado 
até o término da partida. Com a vi-
tória o Fefecê manteve a liderança 

do Grupo 1 com 21 pontos, e de que-
bra garantiu vaga para a próxima fa-
se da competição, faltando ainda du-
as partidas para encerrar a primeira 
fase. Página A6

Vaga gaRanTIDa!

Em noite de festa, ‘Se Liga 
aí’ premia vencedores
Festival de Cinema aconteceu em sua 13ª edição reunindo 
participantes de Fernandópolis e diversas cidades da região noroeste

A noite da última sexta-feira, 
07 de junho, foi de muita emoção 
e diversão durante a entrega dos 
prêmios do festival de curtas me-
tragens “Se Liga Aí”. O Teatro Mu-

nicipal Merciol Viscardi foi o ce-
nário da comemoração que contou 
com a presença de escolas públi-
cas e privadas (nas categorias En-
sino Infantil/ Fundamental, Ensino 

Médio e Ensino Técnico/ Gradua-
ção), associações, clubes de ser-
viços, ONGs e entidades de Fer-
nandópolis e diversas cidades da 
região. Página A5

à  aTEnÇÃO!

Prazo para 
alistamento
Militar 
termina dia 
30 de junho

Os jovens do sexo masculino que 
nasceram no ano de 2.001 devem se 
apresentar à Junta de Serviço Mi-
litar de Fernandópolis para fazer o 
alistamento militar obrigatório. O 
prazo vai até 30 de junho. Sem este 
alistamento, o cidadão fica impedido 
de tirar passaporte, ser matriculado 
em qualquer instituição de ensino, 
o que inclui universidades, ingres-
sar no serviço público, entre outros. 
Página A3



editorial

A2 | geral | TERÇA-FEIRA, 11 DE JUNHO DE 2019  

à  PRIMEIRO LOTE

Uma vida melhor

Qual é o caminho 
para uma vida 
melhor? O desa-
fio de construir 

uma jornada de felicidade 
é inerente ao ser humano. 
Entretanto, a revolução tec-
nológica e a evolução cien-
tífica do conhecimento ge-
raram dúvidas e tensões. O 
caso brasileiro avança pelas 
negativas influências políti-
cas, tensão intensa que con-
taminou a economia. Os fa-
tores externos alimentaram 
o desconforto local, gerando 
incertezas e instabilidades, 
retirando entusiasmo e apro-
fundando desânimo.

Uma vida melhor passa por 
4 grandes pontos: primeiro a 
relação consigo mesmo, a se-
gunda a relação com o mun-
do, a terceira  a relação com 
os outros e a quarta, a rela-
ção com o divino. Uma vida 
melhor é encontrar respos-
tas para estes 4 desafios.

Parece que a antiga canção 
do inesquecível Gonzaga Jú-
nior embala o ritmo em 2016: 
“viver e não ter a vergonha 
de ser feliz. Cantar a beleza 
de ser um eterno aprendiz. 
Eu sei que a vida devia ser 
bem melhor e será, mas isso 
não impede que eu repita, é 
bonita, é bonita, é bonita!”

Muitas vezes complica-
mos tudo, olhando todas di-
ficuldades pelo lado difícil. 
A vida é simples, singular 
e única. Buscar a essência 
da vida é como admirar um 
beija-flor e a sua sutil e de-
licada ação no cuidado com 
as flores.

Eis uma pista importante 
para responder aos 4 gran-

des pon-
tos dos 
impasses 
contem-
porâne-
os. O que 
fazer para conhecer melhor 
a si mesmo?

Por que tanta dificuldade 
de se conhecer a si, se reco-
nhecer no outro e se reco-
nhecer o mundo? Como fa-
zer para conhecer melhor a 
Deus? Como conseguir revi-
talizar os desejos para uma 
vida melhor?

Parece que as pessoas en-
traram numa casa cheia de 
abacaxi com casca e uma fa-
ca sem corte para descascar. 
O cenário atual mostra que 
somos mais filhos da cultu-
ra que da natureza. A cultu-
ra seleciona as pesquisas e 
os interesses. Uma cultura 
do “descarte” tem influen-
ciado de maneira profunda o 
caminhar atual. As dificulda-
des cíclicas projetam um co-
ração humano cada vez mais 
árido e uma mente muitas ve-
zes mais confusa. O que fazer 
para buscar uma vida melhor?

Às pessoas o método de 
ver-julgar-agir parece ade-
quado. A espiritualidade 
não se encontra só no pla-
no das ideias, mas da ação. 
Não basta pensar ou conhe-
cer. É preciso agir. Mas não 
apenas como indivíduo. “So-
mos relação, em quatro pla-
nos: conosco, com o mundo, 
com os outros e com Deus”. 
Uma esperança renovadora 
oferece lição para os pontos e 
abre novas perspectivas pa-
ra se “descascar o abacaxi” 
do cotidiano.
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Um macaco toma 

suco de caixinha 

durante um 

dia de calor do 

verão no parque 

infantil Guindy em 

Chennai, na Índia

imagem 
do dia

A Receita Federal 
abriu consulta 
na segunda-fei-
ra, 10, ao pri-

meiro lote de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2019. De acordo com a 
delegacia da RF em Rio Pre-
to, que abrange 72 municí-
pios, 24.343 contribuintes 
serão contemplados neste 
primeiro lote da restituição. 
No total, R$ 38.943.435,66 
serão creditados em con-
ta bancária no dia 17 ainda 
deste mês.

Segundo a Receita Fede-
ral, o primeiro lote de resti-
tuição do imposto contempla 
os contribuintes que se en-
quadram com prioridades de 
recebimentos, como idosos e 
pessoas com deficiência. O 
lote de restituição do Impos-
to sobre a Renda da Pessoa 
Física contempla também 
restituições residuais dos 
exercícios de 2008 a 2018.

Receita abre consulta a 1º lote
de restituição do IR 2019
Neste primeiro lote se enquadram contribuintes com prioridades
de recebimentos, como idosos e pessoas com deficiência

Para saber 
se teve a res-
tituição libe-
rada, o contri-
buinte deverá 
acessar a pá-
gina da Recei-
ta na Internet: 
https://receita.economia.gov.
br/ ou ligar para o Receitafo-
ne 146.

Na consulta à página da 
Receita, é possível acessar 
o extrato da declaração e ver 
se há inconsistências de da-
dos identificadas pelo pro-
cessamento (pendências).

A restituição ficará dispo-
nível no banco durante um 
ano. Se o contribuinte não 
fizer o resgate nesse prazo, 
deverá requerê-la por meio 
da Internet, mediante o For-
mulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restitui-
ção, ou diretamente no e-
-CAC, no serviço Extrato do 
Processamento da DIRPF.

Caso o valor liberado não 
seja creditado, o contribuin-

O primeiro lote de restituição do imposto contempla 
os contribuintes que se enquadram com prioridades de
recebimentos, como idosos e pessoas com deficiência

te poderá contatar pesso-
almente qualquer agência 
do Banco do Brasil ou ligar 
para a Central de Atendi-
mento por meio do telefo-
ne 4004-0001 (capitais), 
0800-729-0001 (demais lo-

calidades) e 0800-729-0088 
(telefone especial exclusivo 
para deficientes auditivos) 
para agendar o crédito em 
conta-corrente ou poupan-
ça, em seu nome, em qual-
quer banco.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDaÇÃO

contato@oextra.net
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA E POSSE E EXERCÍCIO Nº 04/2019
REFERENTE AOS EDITAIS DE CONVOCAÇÃO 

Nº 06, DE 06/05/2019, E Nº 07, DE 14/05/2019
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, homologado por meio de Edital de Homolo-
gação, datado de 01 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de 04 
de fevereiro de 2019, no uso de suas atribuições legais e constitucionais:

RESOLVE:
I - Ficam convocados e nomeados no Serviço Público Municipal, os candidatos habilitados no Concurso 

Público nº 01/2018, com vistas à posse e exercício nos cargos efetivos, conforme a seguinte relação:

II – A publicação do ato de nomeação, que se dará na data de publicação deste edital, ou seja, dia 10 (dez) de 
junho de 2019, será considerada como termo inicial para contagem do prazo legal para a posse do(a) candidato(a), 
conforme o art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

III – Os candidatos nomeados deverão comparecer, para assinatura do Termo de Posse, no Setor de Recursos 
Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, no horário das 9h00 
às 11h30 e das 13h30 às 16h30, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

IV – Se o(a) candidato(a) deixar de comparecer, sem motivo justificado, dentro do prazo legal, perderá o 
direito de ser empossado(a) no cargo para o qual foi nomeado(a).

V – O(a) candidato(a) empossado(a) deverá entrar em exercício no respectivo cargo, obedecendo ao disposto 
nos artigos 30, inciso I, e 31 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011.

VI – Fica facultado ao candidato convocado o direito de renúncia à nomeação, mediante termo assinado de 
livre e espontânea vontade.

E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, é expedido o presente Edital, que vai afixado no mu-
ral da Prefeitura, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, divulgado no endereço eletrônico do 
Município: www.valentimgentil.sp.gov.br, e em veículo impresso de circulação diária regional.

Valentim Gentil, 10 de junho de 2019.
ADILSON JESUS PEREZ SEGURA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 11 de Junho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.551.

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  
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O Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SP) 
cancelou 1.181 tí-
tulos eleitorais em 

Fernandópolis. Os documen-
tos foram cancelados porque 
os eleitores deixaram de votar 
e não justificaram as ausên-
cias nas três últimas eleições.

Segundo a Justiça Eleito-
ral, para regularizar o título, 
basta comparecer ao Cartório 
Eleitoral com um documen-
to de identificação pessoal e 
um comprovante de endere-
ço recente. O eleitor deve pa-
gar uma multa de R$ 3,51 por 
ausência em cada eleição.

Caso a situação não for re-
gularizada, o eleitor não po-

derá votar nas eleições mu-
nicipais de outubro de 2020. 
Ele também fica impedido de 
obter documentos, participar 
de concursos, inscrever-se 
em instituições públicas de 
ensino e fazer financiamen-
tos em bancos públicos. O 
documento deve ser reno-
vado até 150 dias antes das 
eleições. O título cancelado 

desaparece-
rá do sistema 
em até 5 anos.

PRAZO
O edital, no 

qual consta-
vam os nomes 
das pessoas 
faltosas em pleitos, que es-
tavam na iminência de ter o 
documento eleitoral cancela-

Os jovens do sexo mascu-
lino que nasceram no ano de 
2.001 devem se apresentar à 
Junta de Serviço Militar de 
Fernandópolis para fazer o 
alistamento militar obriga-
tório. O prazo vai até 30 de 
junho. 

Sem este alistamento, o ci-
dadão fica impedido de tirar 
passaporte, ser matriculado 
em qualquer instituição de 
ensino, o que inclui universi-
dades, ingressar no serviço 
público, entre outros.

Além disso, é previsto ain-
da, pagamento de multa que 
varia de acordo com a quan-
tidade de dias em que o can-
didato deixou de se alistar. 
Esta é considerada a pri-

meira etapa do serviço mili-
tar obrigatório. A segunda é 
a convocação das Forças Ar-
madas, que ocorre no ano se-
guinte ao do alistamento.

O serviço militar inicial 
tem duração de 12 meses e 
pode ser reduzido por dois 
meses ou prorrogado por até 
seis meses. De acordo com a 
existência de vagas nas di-
versas organizações milita-
res, uma parcela dos jovens 
que concluem o serviço mi-
litar inicial pode permanecer 
no serviço militar voluntário 
como soldados. Durante es-
sa permanência, de acordo 
com cada força, há a possibi-
lidade de realizar curso para 
promoção a cabo.

DOCUMENTOS
Os documentos necessá-

rios para efetivação do alis-
tamento são certidão de nas-
cimento, CPF (carteiras de 
identidade, de motorista ou 
de trabalho), comprovante 
de residência e uma foto 3x4 
recente. 

Após o alistamento, o jo-
vem recebe o Certificado de 
Alistamento Militar (CAM) e 
a data de retorno à Junta de 
Serviço Militar de Fernandó-
polis, para que possa tomar 
conhecimento quanto à apre-
sentação na seleção geral ou 
à dispensa do serviço militar.
 SERvIÇO
l Junta de Serviço Militar - 

anexo ao Tiro de Guerra, 
rua Progresso nº 413 – Jd 
Paulista. Fone: (17) 3442-
2317. Atendimento de se-
gunda à sexta-feira.

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO
O Município de Meridiano – SP, torna público para conhecimento dos interessados, que está CANCELA-

DA a licitação na modalidade Pregão Presencial n° 015/2019, processo licitatório n° 038/2019, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 
ENFERMAGEM DESTINADOS AO SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP.

O motivo: Erro na formulação do arquivo magnético, e erro na quantidade de materiais a serem licitados.
Meridiano/SP, 10 de junho de 2019.

MAICON FABIANO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

Uma publicação: Terça-feira, dia 11 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.551.

 
 

Justiça Eleitoral cancela
1.181 títulos no município 
Eleitor deve pagar multa de R$ 3,51 por ausência em cada eleição

Em Fernandópolis, 1.181 títulos eleitorais foram cancelados 

do, encontrava-se no Cartório 
Eleitoral, situado à Avenida 
Expedicionários Brasileiros, 
nº 638, Jardim América, do 
dia 7 de março ao dia 6 de 
maio. 

REGIÃO
Na região, a Justiça Eleito-

ral cancelou 630 títulos eleito-
rais dos 38.021 cadastrados 
em Jales; 1.575 em Votuporan-
ga e 417 em Santa Fé do Sul. 

 BRENO gUaRnIERI

contato@oextra.net

à  ECOnOMIa

Brasileiros já pagaram
R$ 1,1 trilhão em
impostos este ano

Os brasileiros já pagaram 
R$ 1,1 trilhão em impostos 
desde o início de 2019. O va-
lor foi atingido na manhã do 
último domingo, 9, segundo 
cálculo do Impostômetro, da 
Associação Comercial de São 
Paulo (ACSP).

O valor corresponde ao to-
tal pago para a União, esta-
dos e municípios na forma 
de impostos, taxas, multas 
e contribuições. 

“O Brasil tem uma das car-
gas tributárias mais altas do 
mundo, equivalente ou até su-
perior à carga de nações de-
senvolvidas. Embora tenha 
uma tributação de primeiro 
mundo, o Brasil não faz com 
que esse dinheiro retorne à 
população por meio de ser-
viços essenciais e políticas 
públicas de qualidade”, co-
menta Marcel Solimeo, eco-
nomista da ACSP.

Em 2018, o Impostômetro 
superou a marca de R$ 2,3 tri-

lhões em impostos pagos pe-
los brasileiros no ano.

O IMPOSTôMETRO
O impostômetro foi criado 

em 2005 e busca estimar o va-
lor total de impostos, taxas, 
contribuições e multas que 
a população brasileira paga 
para a União, os estados e os 
municípios.

O total de impostos pagos 
pelos brasileiros também po-
de ser acompanhado pela inter-
net, na página do Impostômetro 
(www.impostometro.com.br). 

à  aTEnÇÃO!

Prazo para alistamento
Militar termina dia 30

Sede da Junta do Serviço Militar de Fernandópolis 

Cadastro é obrigatório para jovens de 18 anos
 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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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.
(17) 99702-2455  (PaRTIC.)

COnSÓRCIO COnTEMPLaDO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PaRa COMPRa DE IMÓVEL /
COnSTR. / CaPITaL gIRO

PEÇO R$ 33 MIL +  TRanSF.  DIV.

CONVITE PARA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ouroeste convida a população em ge-
ral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, onde estará sen-
do discutido a elaboração do Projeto de Lei sobre a Lei de Diretri-
zes Orçamentarias - LDO para o Exercício de 2020.

A referida audiência será realizada, no Plenário da Câma-
ra Municipal de Ouroeste, sito a Av. dos Bandeirantes, nº 2285 
– Jardim Sarinha II - Ouroeste, no dia 13 de junho de 2019 às 
17:30hrs:00minutos.

LIVIA LUANA COSTA OLIVEIRA
Prefeita Municipal 

EXTRATO   DE  CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE 

S. J. DAS DUAS PONTES. 
CONTRATADA:  CLAUDIR BRUSSOLO EIRELI

Nº. DO CONTRATO:   035/2019 
OBJETO: Contratação de empresa do setor artístico para a realização 

de promoções de eventos artísticos e outros serviços correlatos, com a 
finalidade de promover baile FORRO no dia 22 de junho de 2019, em 
praça publica, desta cidade.VALOR TOTAL: R$ 14.500,00-FORMA DE 
PAGAMENTO: À VISTA/APÓS O EVENTO-S. J. das Duas Pontes, 
10 de Junho de 2019. JOSE CARLOS BARUCI-Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 11 de Junho de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.551.

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA 
MUNICIPALIDADE, NOS TERMOS DO INCISO I, “b” DO ARTI-
GO 65 DA LEI 8.666/93, COM O ACRÉSCIMO TRAZIDO PELA 
LEI 9.648/98 COM A EMPRESA CONCRETA PROMISSÃO CONS-
TRUÇÕES LTDA.

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste 
ato representada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SE-
VERO PINTO, e de outro lado a empresa CONCRETA PROMISSÃO 
CONSTRUÇÕES LTDA, com sede à Rua São Silvestre, 95, Centro, 
Promissão, SP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.327.690/0001-
49, inscrição estadual nº 564.070.741.117, neste ato representada pelo 
seu representante legal, conforme no CONTRATO firmado em 30 de 
maio de 2014, objeto de Tomada de Preço nº 05/14, firmam o presente 
TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: Nos termos do inciso I, “b”, do artigo 65 da 
Lei 8666/93, as partes resolvem Aditar o Contrato nº 067/14, Tomada de 
Preço nº 05/14, Processo nº 21/14, destinado à Contratação de empresa 
com fornecimento de material e mão de obra para a execução de Obras 
de infraestrutura Urbana composta de galeria, guias e sarjetas, calçadas, 

pavimentação (CBUQ), estacionamento, iluminação e canteiro com 
mureta no prolongamento da Av. Antônio A. R. Filho, via de acesso a 
cidade de Populina, a fim de alterar o contrato original para constar uma 
redução no valor de R$ 111.803,70(cento e onze mil oitocentos e três reais 
e setenta centavos), com a inserção de R$ 114.070,96(cento e quatorze 
mil e setenta reais e noventa e seis centavos) referente a itens não cons-
tante da planilha originária, gerando um acréscimo ao valor original R$ 
2.267,26(dois mil duzentos e sessenta e sete reais e vinte e seis centavos), 
passando o valor original do contrato para R$ 511.001,08(quinhentos e 
onze mil e um real e oito centavos);

CLAUSULA SEGUNDA: Faz parte integrante do presente termo aditivo 
a planilha orçamentária elaborada pelo departamento de engenharia em 
anexo, permanecendo mantida e inalteradas as demais cláusulas contratuais.

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, 
depois de lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes 
e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 14 de novembro de 2018.
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
Concreta Promissão Construções Ltda.

CNPJ. 04.327.690/0001-49
Uma publicação: Terça-feira, dia 11 de Junho de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.551.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

CNPJ 51.842.177/0001-76 
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
      A Prefeitura  Municipal de Populina, Estado de São Paulo, 
faz saber quantos o presente Edital virem e/ou dele conhecimento tiverem, que as abaixo relacionadas, 
aprovadas e classificadas no concurso público nº01/2015, realizado no município de Populina, está sendo 
convocada para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, acompanhada da documentação exigida, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2017. O não comparecimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, acompanhado 
com todos os documentos solicitados, implicará na perda do direito de assumir o respectivo cargo, salvo, em 
caso devidamente justificado.  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
10º - Silvia Gonçalves Garcia  
 

      A candidata deverá apresentar os documentos e habilitações 
exigidas pela Lei Complementar nº02/1995 e Legislação vigente, conforme abaixo: 
 

Fotocópias de: 
-  Identidade (RG);  
- CPF/CIC;  
- PIS ou PASEP;  
- Título de Eleitor;  
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
- Comprovantes de Quitação Eleitoral (três últimas eleições) ou Certidão expedida pela Justiça Eleitoral;  
- Certidão de Casamento ou nascimento (ou Declaração de estado Civil quando união estável); 
- Certidão de Nascimento dos dependentes;  
- Carteira de Trabalho (paginas:  foto,  qualificação  civil, contrato de trabalho. Se não possuir registros tirar 
mesmo estando em branco);  
- Comprovação da Escolaridade/Formação exigida para o cargo conforme especificado no Edital de Abertura 
do concurso;  
- Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o 
cargo/área/perfil, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com 
as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;  
- N.º da Conta Corrente (preferencialmente no Santander); 
- Comprovante de Endereço (conta de água, luz, telefone); 
- Declaração informando o número de Telefone para contato; 
- Declaração informando o endereço eletrônico (e-mail) para contato. 
NOTA: Todos os documentos apresentados em fotocópia deverão estar acompanhados dos respectivos 
originais para conferência.  
Originais de:  
- 01 (uma) fotografia 3x4;  
- Atestado de Sanidade Ocupacional, fornecido por profissionais da área Médica indicados pela Prefeitura 
Municipal de Populina; 
- Certidão negativa de execuções penais (site http://www.tjsp.jus.br);  
- Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição da República; 
- Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal;  
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes; 
- Declaração de Dependentes de Imposto de Renda; 
- Declaração informando se exerce outro cargo, emprego ou função pública no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal; 
- Declaração de não estar cumprindo sansão por Inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera 
Federal, Estadual e Municipal; 
- Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Populina. 
 
       E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente 
edital. 
 

Prefeitura Municipal de Populina, 16 de Fevereiro de 2017.    
 
       ADAUTO PINTO 
                  -Prefeito Municipal- 

A safra da cana já 
começou e o ní-
vel de produtivi-
dade da colheita 

interessa a qualquer motoris-
ta, já que isso pode ter influ-
ência direta no preço do eta-
nol nas bombas.

Na região noroeste paulis-
ta, os agricultores estão sa-
tisfeitos com plantas maiores, 
mais cheias de caldo, e com 
a possível alta produção de 
álcool ou açúcar. Mas os re-
presentantes das usinas não 
mostram o mesmo otimismo.

Embora algumas usinas es-
tejam esperando uma safra 
melhor do que a do ano passa-
do, a Única, união que repre-
senta as unidades do centro 
sul do país, tem expectativa 
de que a moagem atinja o mes-
mo volume de 2018, em torno 
de 573 milhões de toneladas.

Segundo a Única, a produ-
tividade até vai ser um pou-
co melhor, o que diminuiu foi 
a área de colheita. Canaviais 
velhos que pararam de pro-
duzir e deve representar em 
torno de 8 milhões de hecta-
res a menos na safra de 2019.

A queda na área plantada 
é reflexo da crise que o mer-
cado sucroalcooleiro viveu 
nos últimos anos, que afetou 
o campo e a indústria, mas 
que na opinião do diretor da 
Única não abalou quem esta-
va mais preparado.

O Sicredi – instituição fi-
nanceira cooperativa com 
mais de 4 milhões de asso-
ciados e atuação em 22 es-
tados brasileiros e no Distri-
to Federal – acaba de lançar 
o Consórcio Fidelidade, um 
benefício que oferece con-
dições especiais para quem 
já quitou a cota de consór-
cio e pretende investir em 
uma nova oportunidade de 
negócio. Agora, os associa-
dos que concluírem o paga-
mento terão direito a aderir 
a qualquer outro produto de 
consórcios do Sicredi com 
taxas de administração até 
20% mais atrativas do que os 
planos tradicionais.

Segundo o Sicredi, somen-
te neste ano, mais de 40 mil 
consorciados da instituição 
devem quitar suas cotas e 
estarão aptos a contratarem 
o Consórcio Fidelidade. Além 
de oferecer condições espe-
ciais, a estratégia da institui-
ção de manter negócios com 
os consorciados também tem 
como propósito estimular o 
habito de guardar dinheiro. 
“Financeiramente saudável, 
esse hábito ainda não é mui-
to comum na vida dos bra-
sileiros, mas os consórcios 
são uma forma de despertar 
a consciência sobre finanças 
pessoais e o crescimento do 
setor mostra que os consu-
midores estão cada vez mais 
interessados nesse tipo de 
investimento”, explica Joci-
mar Martins, gerente da Ad-
ministradora de Consórcios 

Sicredi. Martins reforça ain-
da: “Uma nova cota de con-
sórcio significa continuar in-
vestindo no patrimônio e na 
realização dos sonhos, viabi-
lizando novas conquistas”.

No primeiro quadrimestre 
do ano, o Sistema de Consór-
cios contabilizou aumento 
de 16,9% nas vendas de no-
vas cotas em relação ao mes-
mo período do ano passado. 
Saltou de 788 mil no período 
de janeiro a abril de 2018 pa-
ra 921,5 mil no mesmo perío-
do de 2019, aproximando-se 
do primeiro milhão, segundo 
a Associação Brasileira de 
Administradoras de Consór-
cios (ABAC). Os dados mos-
tram que as vendas de no-
vas cotas no quadrimestre 
do ano foram o volume recor-
de, quando comparado com 
os de anos anteriores, a par-
tir de 2015. Neste mesmo pe-
ríodo, o Sicredi registrou cres-
cimento de 15,1% no volume 
de novas cotas de consórcios.

O Consórcio Fidelidade do 
Sicredi é voltado para pesso-
as físicas ou jurídicas e o di-
reito de adesão é valido pa-
ra os associados durante 
o período de 180 dias após 
a quitação de uma cota de 
consórcio. Hoje, o Sicredi 
oferece consórcios para car-
ros de passeio, veículos pe-
sados, tratores, motos, imó-
veis, serviços, bens náuticos, 
equipamentos sustentáveis 
e móveis planejados. Os pla-
nos possuem prazos de du-
ração entre 36 e 200 meses, 
de acordo com as caracterís-
ticas de cada produto.

“Setor não vive uma crise, o 
setor tem um grupo de empre-
sas altamente capitalizadas, 
produtivas, que representam 
mais de um terço da cana pro-
cessada na região centro sul. 
Empresas que investem em 
plantação. Já o outro terço 
está em uma situação alta-
mente difícil”, afirma Antô-
nio de Pádua Rodrigues, di-
retor técnico da Única.

Os números divulgados co-
mo oficiais pela Única estão 
indicando que não deve ha-
ver produção maior de álco-
ol nesse ano. O boletim mais 
recente da entidade mos-
tra que nos primeiros quin-
ze dias de 2019, foram pro-
duzidos 1,22 bilhão de litros 
do combustível.

Já no campo, a safra co-
meçou bem melhor do que 
o produtor Vanderlei Dezor-
di esperava. A chuva dos úl-
timos meses fez muito bem 
para planta. Os caminhões 
estão saindo bem cheios da 
plantação que fica em Gua-
piaçu.

“A produção dela será bem 
maior, apesar de ser início de 
safra, está uma cana pesa-
da, a distância do gomo es-
tá boa. Ela não sofreu com a 
seca”, afirma.

O produtor lida com cana 
há quase 20 anos, tem 3 mil 
hectares de área plantada. 
Esse ano ele acredita que a 
produtividade aumente em 
10%. “Viemos de anos ruins, 
produções baixas e esse 

ano tudo indi-
ca que vai ser 
um ano bom 
para nós”, diz.

A qualidade 
da cana que 
está chegan-
do em uma 
usina em Olímpia tem sur-
preendido os funcionários. 
A indústria espera moer es-
se ano quase 20 milhões de 
toneladas. No ano passado, 
a produção foi 12% menor.

“As chuvas no fim de de-
zembro e começo de janeiro 
compõe um fator importante 
para o canavial ter uma pro-
dutividade maior do que o 
ano anterior”, afirma Everton 
Carpanezi, gerente agroin-
dustrial da usina.

à  EM 2019

Produtores da região noroeste
estão otimistas com a safra da cana 
Agricultores estão satisfeitos com plantas maiores, mais cheias de caldo

Cana é colhida na região noroeste paulista; expectativa é boa para 2019

 Da REDaÇÃO

contato@oextra.net

Sicredi cria 
Consórcio 
Fidelidade para
estimular novas 
aquisições
do produto
Com taxas de administração mais atrativas, 
novo benefício é voltado aos associados 
da instituição financeira cooperativa que
já quitaram suas cotas de consórcios

 ASSESSORIA DE IMPREnSa

Sicredi
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A noite da última 
sexta-feira, 07 de 
junho, foi de mui-
ta emoção e diver-

são durante a entrega dos 
prêmios do festival de cur-
tas metragens “Se Liga Aí”. 
O Teatro Municipal Merciol 
Viscardi foi o cenário da co-
memoração que contou com 
a presença de escolas públi-
cas e privadas (nas categorias 
Ensino Infantil/ Fundamental, 
Ensino Médio e Ensino Técni-
co/ Graduação), associações, 
clubes de serviços, ONGs e 
entidades de Fernandópolis 
e diversas cidades da região.

A solenidade festiva foi co-
mandada pelo apresentador 
da TV TEM, Marcos Paiva, do 
programa Revista de Sába-
do, que acompanhado pela 
OSFER (Orquestra de Sopros 
de Fernandópolis) anunciou 
as categorias premiadas na 
noite. Na sequência, todas as 
produções foram apresenta-
das ao público no telão, mos-
trando muita criatividade e ta-
lento dos participantes. 

Na noite de premiação, as 
autoridades chegaram ao 
desfile em carros antigos, 
com destaque também pa-
ra a apresentação de artis-
tas Claus.  

O “Se Liga Aí” é uma promo-
ção da Prefeitura de Fernandó-
polis, por meio da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, 
TV TEM São José do Rio Preto 
e ETEC “Prof. Armando José 
Farinazzo”. A iniciativa tem 
como principal proposta es-
timular a produção de vídeos 
com temas relacionados à im-
portância da sustentabilida-
de social e ambiental. Todos 
os vencedores ganharam tro-
féus e uma visita aos estúdios 
da TV TEM- Rio Preto. 

vENCEDORES 2019:
l INFANTIL / FUNDAMEN-

TAL - MELHOR CANÇÃO 
ORIGINAL

- Santa Fé do Sul - Thereza 
Siqueira Mendes

l ENSINO MÉDIO - MELHOR 
CANÇÃO ORIGINAL

- São José do Rio Preto - EE 
Monsenhor Gonçalves

l TÉCNICO/ GRADUAÇÃO 
- MELHOR CANÇÃO ORI-
GINAL

- Fernandópolis - Técnico 
em Serviços Jurídicos In-
tegrado ao Ensino Médio - 
ETEC Prof. Armando José 
Farinazzo

l ENSINO MÉDIO - MELHOR 
EDIÇÃO

- Novo Horizonte - ETEC Pro-
fessora Marines Teodoro de 
Freitas Almeida

l TÉCNICO/ GRADUAÇÃO 
- MELHOR EDIÇÃO

- Fernandópolis - Técnico em 
Química Integrado ao Ensi-
no Médio - ETEC Prof. Ar-
mando José Farinazzo

l ENSINO MÉDIO - MELHOR 
ATOR 

- Ilha Solteira - ETEC de Ilha 
Solteira

l TÉCNICO/ GRADUAÇÃO 
- MELHOR ATOR

- Fernandopolis - 
Fundação Educacional de 
Fernandópolis

l INFANTIL 
/ FUNDA-
MENTAL - 
MELHOR 
FILME

- Fernando-
polis - EMEF 
A n t ô n i o 
Maurício da Silva

l ENSINO MÉDIO - MELHOR 
FILME 

- Fernandópolis - Ensino Mé-
dio - ETEC Prof. Armando 
José Farinazzo

l TÉCNICO/ GRADUAÇÃO - 
MELHOR FILME E ROTEI-
RO

- São José do Rio Preto - 
ETEC Philadelpho Gouvêa 
Netto

l ENTIDADE - MELHOR FIL-
ME

- Fernandópolis- SP - Univer-
sidade Aberta à Terceira 
Idade- UNATI

l INFANTIL / FUNDAMEN-
TAL - MELHOR ROTEIRO

- Santa Fé do Sul - Centro 
Educacional Caminho Fe-
liz – CECAFECOC

l ENSINO MÉDIO - MELHOR 
ROTEIRO

- São José do Rio Preto - 
Clégio VEM SER

l ENSINO MÉDIO - MELHOR 
EFEITO ESPECIAL

- São José do Rio Preto - Es-
cola Estadual Cardeal Leme

l TÉCNICO/ GRADUAÇÃO 
- MELHOR EFEITO ESPE-
CIAL

- Fernandópolis - Técnico em 
Açúcar e Álcool - ETEC Prof. 
Armando José Farinazzo

Em noite de festa, ‘Se Liga aí’ premia vencedores
Festival de Cinema aconteceu em sua 13ª edição reunindo participantes de Fernandópolis e diversas cidades da região noroeste

Momentos especiais da noite de festa

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis



 WALDINEy MaTOS 

contato@oextra.net
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à  EVEnTO ESPORTIVO

O Fernandópolis Fu-
tebol Clube (Fefe-
cê) garantiu vaga 
na próxima fa-

se do Campeonato Paulista 
da Segunda Divisão Sub-23, 
neste domingo, após vencer 
com gol de Gildo, camisa 9, a 
equipe do Osvaldo Cruz.

O jogo, que foi realizado no 
estádio Cláudio Rodante, em 
Fernandópolis, contou ape-
nas com um gol marcado aos 
20 minutos do primeiro tem-
po, e depois disso poucas 
chances foram criadas por 
ambos os lados, o que aju-
dou a manter o resultado até 
o término da partida.

Com a vitória o Fefe-
cê manteve a liderança do 
Grupo 1 com 21 pontos, e de 
quebra garantiu vaga pa-
ra a próxima fase da com-

petição, faltando ainda du-
as partidas para encerrar a 
primeira fase. A Águia folga 
em uma das rodadas comple-
mentares.  

Já o time de Osvaldo Cruz 
com a derrota permaneceu 
na quarta colocação da tabe-
la com os mesmos 11 pontos, 
porém agora dividindo a po-
sição com a equipe de José 
Bonifácio que agora tem a 
mesma pontuação, pois ven-
ceu o América de Rio Preto 
jogando em casa, no último 
sábado pelo placar de 3 a 1.

O América, por sua vez, 
agora é o lanterna do grupo, 
pois o Bandeirante, de Biri-
gui, derrotou o Tupã por 3 a 1 
e assumiu a sexta colocação 
com os mesmos 7 pontos, po-
rém, com melhor saldo.

Além do Fefecê, mais três 
times garantiram a classifi-
cação à segunda fase nes-

te domingo. No grupo 3, o 
XV de Jaú, que chegou aos 
20 pontos na vice-liderança 
ao vencer o confronto direto 
com a Itapirense, por 2 a 1, 
em Jaú, garantiu sua vaga 
para a próxima fase. Já clas-
sificado, o líder Rio Branco, 
com 23 pontos, ganhou do 
lanterna Brasilis, por 1 a 0, 
em Águas de Lindóia.

No Grupo 4, o Assissense 
empatou com a Santacruzen-
se, por 2 a 2, em Santa Cruz 
do Rio Pardo, e, na vice-li-
derança com 15 pontos, es-
tá classificado por conta do 
confronto direto entre Santa-
cruzense e Vocem, na última 
rodada.

Em Mogi das Cruzes, o São 
José ganhou do União Mogi 
por 3 a 2 e também se clas-
sificou para a segunda fa-
se ao chegar aos 19 pontos 
e se firmar na vice-liderança 

A equipe do curso de Me-
dicina da Universidade Bra-
sil Campus Fernandópolis se 
destacou nos Jogos Universi-
tários de Medicina - PRÉ JU-
MED 2019, evento esportivo 
realizado em Araraquara no 
mês de maio. Os atletas con-
seguiram ótimas performan-
ces em todas as modalida-
des que disputaram.

A diretoria da Associação 
Atlética Acadêmica Paulo Sa-
no, que representa os alunos 
de Medicina da Universida-
de Brasil, através de seu pre-
sidente, Kawã Maicky Aguiar 
Rodrigues, ressaltou o desem-
penho de todos os atletas da 
delegação fernandopolense. 
“Temos que parabenizar a to-
dos por seus desempenhos 
individuais e pelo espírito de 
luta com o qual contribuíram 
para buscar a melhor partici-
pação possível das equipes”.

Quem também se destaca-
ram na PRÉ JUMED foram os 
ritmistas, que tiveram atuação 
incansável, garantindo anima-
ção e o estimulo o tempo todo, 
e os torcedores, que sempre 
acompanham e incentivam 
os atletas nas competições.

A preparação agora é para a 
TORMED, torneio de Medici-
na envolvendo diversas insti-
tuições do Estado de São Pau-
lo. Após os resultados obtidos 
em Araraquara, a expectativa 
quanto ao desempenho dos 

l Natação 50 metros borbole-
ta: terceiro lugar (Victor Au-
gusto);

l Revezamento 4x50m metros 
livre masculino: terceiro lu-
gar;

l Judô masculino: terceiro lu-
gar geral;

l Judô categoria até 75 quilos: 
segundo lugar (Rafa Amaral);

l Judô categoria 75 a 85 qui-
los: terceiro lugar (Otávio).

à  Vaga gaRanTIDa!

Fefecê está na segunda 
fase do Paulista com três 
rodadas de antecedência  
Time fernandopolense ainda tem mais dois jogos
nesta fase: Tupã, em casa, e Bandeirante, fora 

Foto: João Leonel 

do Grupo 5. O Joseense ga-
nhou o confronto direto so-
bre o Manthiqueira, por 2 a 1.

QUASE LÁ
Dois times se aproximaram 

da classificação. O Catandu-
va venceu o Taquaritinga, 
por 1 a 0, fora de casa, e che-
gou aos 16 pontos no Grupo 
2, abrindo cinco do Catandu-

vense. No Grupo 6, o Guaru-
lhos fez o dever de casa ao 
bater o lanterna Jabaquara, 
por 3 a 0, e assumiu a vice-li-
derança, com 17.

Equipe já garantiu vaga para a segunda fase do Paulista

Medicina é destaque nos jogos universitários
A delegação da Universidade Brasil alcançou excelentes resultados em várias modalidades no PRÉ JUMED 2019, realizado em Araraquara

Os atletas 
consegui-

ram ótimas 
performan-
ces em to-
das as mo-
dalidades 

que dispu-
taram

 ASSESSORIA DE IMPREnSa

Universidade Brasil

l 1.500 metros: primeiro lugar 
(Vitor Nagib);

l Revezamento 4x400 me-
tros masculino: terceiro 
lugar;

l 100 metros: segundo lugar 

atletas de 
Fernandó-
polis é ain-
da maior. 

CONQUISTA
l Futebol de salão masculino: 

campeão;
l Basquete masculino: campeão;
l Futebol de salão feminino: 

campeão;
l Vôlei feminino: campeão;
l Tênis de mesa feminino: cam-

peão; 
l Atletismo masculino: segun-

do lugar geral;
l 100 metros: segundo lugar 

(Fernando Reinyer);
l 400 metros: primeiro lugar 

(Fernando Reinyer);

(Carol);
l Natação 50 metros 

costas: primeiro 
lugar (Guilherme 
Cherubim);

l Natação 50 me-
tros peito: segun-
do lugar (Victor 
Augusto);



Sudoku
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humor

Resumo de novelas

ORFÃOS DA TERRA 
Terça-feira, 18h00

Laila afirma que jamais perdoará He-
lena. Davi diz a Ali que prefere sua 
irmã escolha outro noivo. Bruno con-
forta Laila, e Jamil se irrita. Orienta-
do por Paul, Adilson leva seu food-
-truck à oficina de Caetano. Elias 
pede perdão a Laila. Faruq suge-
re que Zuleika trabalhe como fisio-
terapeuta na clínica de Letícia. Da-
vi conhece Cibele. Valéria organiza 
os preparativos para seu casamento 
com Norberto. Santinha se interes-
sa por Fauze. Elias promete a Helena 
que irá se separar de Missade. Elias 
compra o food-truck para Missade, e 
Dalila e Paul comemoram. 

vERÃO 90 GRAUS 
Terça-feira, 19h15

Janaína pede um tempo a Raimun-
do, depois de trocar beijos com o 
chef. Dandara aceita fazer a turnê 
com Ticiano. Patrick paralisa no pal-
co na hora do show, mas Candé o 
socorre. Quinzão fica arrasado com 
a indignação de Lidiane ao desco-
brir que ele é o seu fã. Lidiane avisa 
a Manu e João que será empresária 
do casal. Vanessa afirma a Merce-
des que ela deve ser sua aliada se 
não quiser perder Quinzinho. Jerô-
nimo é hostilizado pelos fãs de Ma-
nu e João.

TOPÍSSIMA
Terça-feira, 20h50

Sophia se mantém firme e avisa que 
Paulo Roberto está demitido. Gabriela 
se revolta com a decisão de Lara. Jan-
dira avisa a Pedro sobre a arma encon-
trada. O vilão telefona para Antonio e 
diz que a arma era de Caio. Carlos es-
tranha o comportamento de Gabrie-
la. Paulo Roberto chantageia Lara ao 
mencionar um nome. Antonio vai até a 
peixaria e diz que o melhor é chamar a 
polícia. Paulo Roberto exige que Lara o 
faça ser readmitido. Edevaldo procura 
o diário de Sophia. André recolhe a ar-
ma achada por Jandira. Gabriela conta 
para as amigas que perdeu a bolsa de 
estudos. Carlos se mostra indignado. 
Em conversa com yasmim, Paulo Ro-
berto diz que Sophia mudará de ideia. 

A DONA DO PEDAÇO
Terça-feira, 21h00

Amadeu e Maria da Paz discutem e 
Jô manipula os dois com a ajuda de 
Régis. Marlene pede conselhos a Bri-
tney para conquistar Antero. Edile-
ne questiona Otávio sobre seu ca-
samento com Beatriz. Maria da Paz 
se surpreende quando Jô decide 
sair com Rock. Amadeu afirma a Gil-
da que não quer mais saber de Ma-
ria da Paz. Edilene confidencia a Sa-
brina que está tentando engravidar 
de Otávio. Beatriz desconfia de Otá-
vio e Linda aconselha a filha a não 
confrontar o marido. Camilo tenta 
controlar Vivi e Fabiana alerta a blo-
gueira.

AS AvENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Claudia desabafa com Joana sobre a 
decepção que teve com o pedido de 
Durval. Pendleton presenteia Polia-
na com um novo mural do contente. 
Débora pede para passar a noite na 
casa de Marcelo, mas ele a expulsa. 
Ao levar Poliana pra casa, Pendle-
ton conversa com Luisa, e pergun-
ta se ela já pensou na proposta que 
ele a fez. Ao anoitecer, Zóio e Mos-
quito invadem a escola para roubar, 
e deixam um recado na lousa antes 
de sair. Ruth abre o jogo com Ben-
to, e conta que quer fazer o teste de 
DNA para comprovar se ele é mes-
mo seu sobrinho.

MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Rita revela a Lígia que Lara subor-
nou Roberval para demiti-la da lo-
ja. A festa de aniversário de Jaqueli-
ne gera expectativa em todos. Vânia 
alerta César sobre a ameaça de Kari-
na a Jaqueline. Lígia e Joaquim con-
frontam Lara, que garante que Rita 
está inventando mentiras sobre ela. 
Marco tenta se aproximar de Carla, 
mas Madureira o provoca. Cléber ex-
plica a Anjinha seu temor de Marco. 
Margarida e Vânia admiram Marco, 
e Madureira fica indignado. Regina 
insiste para que Max cuide melhor de 
sua saúde. Guga comenta com Rita 
que Camelo não aprova sua presen-
ça na festa. 

Jogo dos 7 Erros
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social

Apoio:

celebridades

Paula Fernandes foi en-
trevistada por Thais 
Fersoza para seu ca-
nal no youTube. Sol-

teira desde o fim do namoro 
com o empresário Gustavo 
Lyra, a cantora falou sobre a 
vontade de ter filhos. “Filhos 
são resultado de uma relação 
bem sucedida”, opinou. Aos 
34 anos, a sertaneja contou 
também para a atriz que pen-
sa em congelar óvulos: “Vou 
fazer porque é necessário. É 
um conforto para a gente”.

Paula disse ainda que con-
segue ser amiga dos ex-na-
morados, com exceção de um. 
“Só não consigo ser amiga de 
um, porque ali é um caso per-
dido. Ex não deixa de ser uma 
pessoa incrível, uma pessoa 
legal, tem uns que a gente 
tem afinidades e não vai dei-

xar de ter. Convivo super de 
boa”, afirmou. Sem citar no-
me, a mineira já afirmou que 
foi traída pelo dentista Henri-
que do Valle, de quem foi noiva 
e terminou o relacionamento 
em 2016, após 4 anos juntos. 
Em seguida, a artista negou 
ser ciumenta: “É complica-
do quando o namorado con-
vive bem com a ex. Aí, causa 
aquele negócio na gente. Por-
que eu sei das minhas inten-
ções, mas não sei as da dela”.

SERTANEJA SE 
COBRAvA PARA TER 
NAMOROS PERFEITO
No bate-papo, Paula rela-

tou que já sofreu por amor. 
“Eu passei por tanta coisa, 
chega um momento que fica 
assim: ‘tá, vamos com caute-
la’. Não existe relacionamen-
to de porta-retrato, sei que vai 

Ludmilla declarou estar 
mais satisfeita após revelar 
o namoro com Brunna Gon-
çalves nesta semana. Duran-
te participação no “Show dos 
Famosos”, do “Domingão do 
Faustão”, a cantora brincou 
dizendo que a bailarina “dan-
çou tanto que levou seu cora-

ção”. Após ser defendida pelo 
apresentador, a artista apon-
tou um problema que teve ao 
engatar o relacionamento, 
que começou há sete meses. 
“O meu problema foi enfren-
tar pessoas preconceituosas, 
mas graças a Deus, minha fa-
mília e meus fãs sempre me 
apoiaram. Eu estou me sen-
tindo muito mais eu do que 
quando estava guardada na 
caixinha”, afirmou Ludmilla.

CANTORA GANHA 
DECLARAÇÃO 

DA NAMORADA EM 
vÍDEO DE FUNK: 

‘DESESTRUTUROU’
A funkeira surgiu dançan-

do a música “Invocada”, sua 
parceria com Leo Santana, em 
um vídeo ao lado de Brunna 
Gonçalves. “Ter um mozão 
pra fazer as dancinhas que 
eu gosto é essencial”, escre-
veu Ludmilla na legenda da 
publicação. Nos comentá-
rios, a bailarina respondeu: 
“A gente arrasa nas ‘coreo’ 
né, mozão? Essa olhada que 
você dá para o lado me deses-
truturou”. Os fãs da cantora 
encheram o casal de elogios. 
“Se existe casal mais lindo, eu 
desconheço”, comentou uma 
seguidora. “Bem sincroniza-
das”, afirmou mais uma. “Isso 
que é meta de relacionamen-
to”, disse ainda uma terceira. 
No programa “Encontro com 
Fátima Bernardes”, Ludmilla 
contou que ela e Brunna fica-
ram pela primeira vez há dois 
anos, mas o namoro só teve 
início há sete meses.

Paula Fernandes 
explica por que 
vai congelar 
óvulos: “conforto 
para a gente”

Paula está 
solteira desde o 

fim do namoro 
com o empresário 

Gustavo Lyra

ter briga. (...) O maior proble-
ma da minha vida foi buscar 
uma perfeição que não exis-
te. Acabei sofrendo. Me co-
brando demais, cobrando o 

outro. Sempre fui muito ro-
mântica e tinha hora que ti-
nha que jogar mais juro. Co-
meti meus erros, confesso”, 
declarou.

Ludmilla está mais 
tranquila após 
assumir namoro: 
“me sinto mais eu”
Namo-
ro da 
cantora 
com a 
bailari-
na teve 
início 
há sete 
meses

O aniversa-
riante 
Clécio vilas 
Boas recebe 
muitas 
homenagens 
da galera. 
Na foto, 
o carinho 
especial 
da esposa 
Claudia 
Ribeiro.

Leidim Arneiro 
também está na lista 
dos aniversariantes 

homenageados de hoje. 

Luana do Carmo recebeu 
muitas felicitações de 
amigos e familiares.

Mariana Caberlin comemorou 
a chegada de mais um
ano de vida. Parabéns!

Destaque
para a 
aniversa-
riante
Stella 
Cangueiro.
Ela com-
pleta ida-
de nova 
nesta ter-
ça-feira. 
Parabéns!

A sorridente Suelen Soares 
comemora o aniversário 

em grande estilo com seus 
familiares.


