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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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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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celebridades social

Luciana Gimenez 
passa férias 
na Grécia com 
empresário de SP

Cantora Thaeme
recorre a sonda
na amamentação 
da filha, Liz: 
“não gosto de 
desperdiçar”
Thaeme Mariôto compartilhou uma no-
va dica com suas seguidoras ao falar de 
amamentação. A mãe da pequena Liz, de 
2 meses, a quem comparou a Angelina Jo-
lie, explicou que está fazendo uso de uma 
sonda ao dar o peito para a filha para não 
desperdiçar leite materno. “Estou usan-
do a sonda no final da mamada”, contou 
a sertaneja. 

Página A8

Os melho-
res cliques 
com os des-
taques em 
eventos e 
comemo-
rações de 
Fernandó-
polis e re-
gião estão 
na coluna 
Social. Na 
foto, des-
taque pa-
ra Jessica 
Padovês, 
que come-
morou idade nova. Confira também 
o resumo da sua novela favorita. Pá-
ginas A7 e A8

à  DAS 8H ÀS 13H

Sábado tem plantão do cadastro
biométrico no Cartório Eleitoral 
Para a realização do cadastro, o eleitor deve levar documento oficial de identificação
e comprovante de residência; se tiver o título, deve apresentá-lo também

No próximo sábado, dia 13, 
em Fernandópolis, o Car-
tório Eleitoral, que atende 
na Avenida Expedicioná-

rios Brasileiros, nº 638, Jardim Améri-
ca, funcionará em regime de plantão, 
das 8h às 13h. A ação visa estimular 
o comparecimento do eleitor e incre-
mentar o cadastramento da biome-
tria. A biometria consiste na coleta 
de impressões digitais, foto e assi-
natura. Trata-se de um procedimen-
to simples e rápido, durando em tor-
no de 15 minutos. No sábado, estará 
dispensado o agendamento prévio 
no site do Tribunal Regional Eleito-
ral de São Paulo (TRE-SP), sendo que 
o eleitor será atendido por ordem de 
chegada. Página A3

Basquete masculino é 
vice nos Jogos Regionais

O time de basquete masculino de 
Fernandópolis encerrou a sua parti-
cipação no 63º Jogos Regionais nesta 
terça-feira, 9, em Andradina. A equipe 

Na manhã de ontem, 10, em An-
dradina, o Fefecê decidiu o título dos 
Jogos Regionais, na categoria futebol 

fernandopolense composta por atletas 
sub-17 disputou de “igual para igual” 
com atletas sub-20, idade máxima pa-
ra a disputa da competição. A campa-

de campo, contra o time de Tanabi. A 
partida contou com vários torcedores, 
inclusive da Torcida Sangue Azul, que 

nha quase irretocável terminou com 
o vice-campeonato diante do time da 
casa, Andradina, que venceu em uma 
partida disputadíssima. Página A6

batucou e incentivou o Fefecê, que, 
na oportunidade, representava a ci-
dade de Fernandópolis. Página A6

Sub-20 do Fefecê também 
ficou com a medalha de prata

à  COMEMORAÇÃO

Apadaf 
celebra 
23 anos de 
atuação

Em 27 de junho, a Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes um 
Auditivos de Fernandópolis (Apadaf) 
completou 23 anos de assistência à 
comunidade surda do município e re-
gião. O aniversário da entidade foi ce-
lebrado por membros da diretoria, co-
laboradores, usuários e famílias, além 
de representantes do Lions Club Ci-
dade Progresso e Rotary Club Nova 
Era. Na comemoração, foi oferecido 
um coquetel e o tradicional bolo de 
aniversário. Nessa ocasião, foi apre-
sentado um vídeo balanço sobre as 
atividades e projetos realizados pela 
entidade, além do depoimento de du-
as mães que relataram a importância 
da Apadaf. Página A2

No Dia da 
Pizza, Bella 
Capri lança 
ação social

O Dia da Pizza, comemorado nesta 
quarta-feira, dia 10 de julho, foi marca-
do por uma ação social envolvendo a 
pizzaria Bella Capri em Fernandópolis. 
A campanha “Bella Ajuda” irá benefi-
ciar a Casa Cofasp - Comunidade da 
Família São Pedro, que está recebendo 
220 pizzas cuja venda irá gerar renda 
de quase R$ 7.500,00 para a entidade. 
O lançamento oficial da campanha foi 
na Bella Capri, às 11h30, com a pre-
sença de algumas das crianças aten-
didas que, literalmente, colocaram a 
“mão na massa”. Página A4

Percentual de
famílias com dívidas
aumenta pelo sexto 
mês consecutivo

 Página A4

Implantado 
grupo de apoio a 
usuários químicos 
e familiares 

 Página A3

Sicredi 
disponibiliza 
R$ 20,1 bilhões para 
o Plano Safra 

 Página A5

Prefeitura 
entrega 70 novos
colchões para 
berçário e creche

 Página A3

Encontro Regional
de Paramotor 
será neste final 
de semana 

 Página A6
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editorial

Competitividade

Um país se desen-
volve por meio de 
empresas conso-
lidadas e produti-

vas. O empreendedorismo é 
a base sustentadora da eco-
nomia, pois cria postos de 
trabalho, gera renda e tor-
na o país mais competitivo 
e sustentável.

A soma desses fatores 
resulta em ganhos sociais 
para todos. Empresário e 
empregado devem andar 
juntos pelo desenvolvimen-
to do país. Para muitos, ser 
empregado é ter tranquili-
dade e garantia de salário 
no fim do mês.

Empresário também tra-
balha e muito, convive com 
incertezas, riscos, insegu-
rança jurídica, instabilida-
des econômicas e outros de-
safios. Tantas regras e leis 
fazem muitos desistirem.

A inflexível e arcaica legis-
lação trabalhista brasileira 
amedronta, desmotiva e de-
sestimula o empreendedo-
rismo e a inovação. Com uma 
legislação que gera confli-
to e, na maioria das vezes, 
é predominada pela subje-
tividade de quem a inter-
preta e julga, fica mais difí-
cil ser empresário.

O maior amparo que um 
trabalhador pode ter é a for-
malização do trabalho e a 
modernização da legisla-
ção, que passou por pou-
cas mudanças desde a sua 
criação, há mais de 70 anos.

Movimentos contrários ao 
projeto de reforma trabalhis-
ta estão atuando em benefí-
cio próprio e sem a preocupa-
ção de garantir a redução do 

desem-
prego no 
B r a s i l . 
Incitam 
o confli-
to, usam 
de violência e argumentos 
que não representam a re-
alidade.

Prós e contras à parte é 
preciso que empregados e 
empregadores convivam em 
harmonia, numa relação de 
confiança, entendam as di-
ficuldades de cada um, pois 
estão no mesmo “barco” e 
lutem pelo mesmo ideal: a 
sobrevivência da empresa, 
do emprego e o desenvolvi-
mento do Brasil, que só virá 
por meio de investimentos, 
geração de postos de tra-
balho e renda à sociedade.

Estamos perdendo com-
petitividade e muitas em-
presas estão migrando para 
outros países. Nos últimos 
40 anos chegamos a pouco 
mais de 1% de participação 
no comércio internacional, 
enquanto outros países até 
quintuplicaram seu desem-
penho.

No cenário crítico em que 
vivemos são necessárias 
mudanças amplas e urgen-
tes. O caminho a ser trilha-
do é a busca de consenso e 
soluções a partir da livre ne-
gociação coletiva das con-
dições de trabalho. Por isso, 
modernizar as relações tra-
balhistas é imprescindível.

Que possamos somar e 
unir esforços nesse senti-
do, independentemente de 
que lado está: empregando, 
trabalhando ou até mesmo 
fazendo os dois.
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Deputados se reúnem em plenário na quarta-feira, durante sessão para
votação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, em Brasília

Em 27 de junho, a As-
sociação de Pais e 
Amigos dos Defi-
cientes um Auditi-

vos de Fernandópolis (Apadaf) 
completou 23 anos de assis-
tência à comunidade surda do 
município e região. O aniver-
sário da entidade foi celebra-
do por membros da diretoria, 
colaboradores, usuários e fa-
mílias, além de representan-
tes do Lions Club Cidade Pro-
gresso e Rotary Club Nova Era.

Na comemoração, foi ofere-
cido um coquetel e o tradicio-
nal bolo de aniversário. Nessa 
ocasião, foi apresentado um ví-
deo balanço sobre as ativida-
des e projetos realizados pela 
entidade, além do depoimen-
to de duas mães que relataram 
a importância da Apadaf e o 
quanto a entidade fez a dife-
rença na vida dos filhos delas.

“A Apadaf completou 23 
anos de história e desafios. A 
meta é que sejam comemo-
rados muitos aniversários. É 
um trabalho gratificante e a 

nossa maior 
recompensa 
é saber que a 
entidade é im-
portante e fez 
a diferença na 
vida de quem 
passou por ela. 
Agradecemos a população que 
comparece em nossos even-
tos, a colaboração de clubes 
de serviço como o Lions Club 
Cidade Progresso e Rotary 
Club Nova Era e a todos que 
ajudam a Apadaf a dar conti-
nuidade em projetos”, declara-
ram os membros da diretoria.

Fundada em 1996, a Apadaf 
é uma entidade que visa dar 
assistência à portadores de 
deficiências auditivas e sur-
das. São oferecidos cursos de 
LIBRAS, acompanhamento 
de fonoaudiólogo, apoio pe-
dagógico especializado e ofi-
cinas que visam a inserção de 
jovens e adultos no mercado 
de trabalho. A entidade es-
tá atendendo em novo ende-
reço na Rua Cerqueira César, 
n.275, no Bairro Jardim Amé-
rica (atrás da Escola EELAS).

Apadaf celebra 23 anos de atuação 
em prol à comunidade surda

Além de membros da diretoria, o aniversário da 
entidade foi celebrado pelos assistidos e familiares

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Apadaf

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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Na manhã desta quinta-
-feira, 04, o Prefeito de Va-
lentim Gentil Adilson Se-
gura, juntamente com a 
Secretária Municipal de 
Educação, Neli Geanini e a 
professora responsável pelo 
berçário, Andréia Belei en-
tregaram 70 novos colchões 
para uso das crianças que 
frequentam o berçário mu-
nicipal e a creche da EMEI 
“Airton de Medeiros”.

 A educação é um dos se-
tores que mais recebe in-
vestimento do poder pú-
blico municipal. E para a 
compra dos novos produtos, 
foram investidos aproxima-
damente R$20 mil reais pe-
la Prefeitura de Valentim 
Gentil. “Sabemos que in-
vestir na educação é inves-
tir no futuro. Os produtos fa-
rão a diferença para essas 
crianças que vão descansar 
com mais comodidade, e fa-
rão as atividades propostas 
com mais disposição”, dis-
se o prefeito.

 Todos os colchões foram 
trocados. “Esses colchões 
são antialérgicos e antiáca-
ros. O custo, no entanto, é 
mais elevado e por isso fo-
ram trocados em duas eta-
pas (um pouco foi trocado 

em 2017 e outro nesta quin-
ta-feira). Agora as crianças 
terão mais conforto, já que 
os novos produtos são ade-
quados para a faixa etária”, 
explicou Neli.

 Além dos colchões, foram 
trocados também os 70 len-
çóis. “As crianças que usa-
rão esses colchões ficam o 
dia todo no berçário, e agora 
terão mais conforto na hora 
do descanso. Por isso agra-

decemos ao prefeito, que en-
tendeu a necessidade des-
te investimento”, disse a 
secretaria.

OUTROS
INVESTIMENTOS

Na segunda-feira, 08, es-
tá prevista a chegada de 
acessórios para as camas 
elásticas do berçário e cre-
che municipal. Serão troca-
dos redes, lonas, proteção 
de hastes de metais, molas 

e as molas que garantirão 
a segurança das crianças 
no uso do brinquedo que é 
um instrumento de traba-
lho nas escolas. “Os conhe-
cidos pula-pulas são muito 
importantes na Educação 
Infantil. Com eles, as pro-
fessoras e cuidadoras tra-
balham o lúdico e também 
exercícios para o desenvol-
vimento da criança”, expli-
cou Neli.

No próximo sába-
do, dia 13, em 
Fernandópolis, o 
Cartório Eleitoral, 

que atende na Avenida Ex-
pedicionários Brasileiros, nº 
638, Jardim América, funcio-
nará em regime de plantão, 
das 8h às 13h. A ação visa 
estimular o comparecimen-
to do eleitor e incrementar o 
cadastramento da biometria.

A biometria consiste na 
coleta de impressões digi-

tais, foto e assinatura. Tra-
ta-se de um procedimento 
simples e rápido, duran-
do em torno de 15 minutos. 
No sábado, estará dispen-
sado o agendamento pré-
vio no site do Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP), sendo que o elei-
tor será atendido por ordem 
de chegada.

BIOMETRIA
OBRIGATÓRIA 

Em 478 municípios paulis-
tas, os eleitores estão con-
vocados a fazer a biome-

Sábado tem plantão do cadastro
biométrico no Cartório Eleitoral 
Para a realização do cadastro, o eleitor deve levar documento oficial de identificação e comprovante de residência; se tiver o título, deve apresentá-lo também

tria, em caráter obrigatório. 
Quem não fizer terá o título 
de eleitor cancelado. Essas 
cidades somam mais de 11,7 
milhões de cidadãos aptos 
a votar, dos quais apenas 

4,9 milhões já tiveram as 
impressões digitais coleta-
das pela Justiça Eleitoral 
(42,15%). Os prazos termi-
nam entre agosto e dezem-
bro de 2019. 

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS 

No momento do atendi-
mento, o eleitor deve levar 
documento oficial de iden-
tificação e comprovante de 
residência. Se tiver o títu-
lo, deve apresentá-lo tam-
bém. O documento oficial 
de identificação precisa ser 
original, com foto, como RG, 
carteira de trabalho e car-
teira profissional emitida 
por órgão criado por lei fe-
deral. O comprovante de re-
sidência deve conter o no-

me do eleitor ou de seus 
pais.

BIOMETRIA 
A biometria é uma tecno-

logia que confere ainda mais 
segurança à identificação do 
eleitor no momento da vota-
ção. Acoplado à urna eletrô-
nica, o leitor biométrico con-
firma a identidade de cada 
pessoa por meio das impres-
sões digitais, armazenadas 
em um banco de dados da 
Justiça Eleitoral e transfe-
ridas para as urnas eletrô-
nicas.

Ação tem o objetivo de incrementar o número de eleitores com biometria

à  SAÚDE 

Secretaria 
Municipal implanta 
grupo de apoio a 
usuários químicos 
e familiares 

A Prefeitura de Valentim 
Gentil, por meio de uma 
parceria entre a Secreta-
ria Municipal de Saúde e o 
CRAS - Centro de Referên-
cia em Assistência Social, 
implantou o grupo de apoio 
a usuários químicos e fami-
liares. Serão discutidos te-
mas intercalando os encon-
tros entre os dependentes 
de substâncias psicoativas. 

Os encontros estão sendo 
realizados às quartas-feiras, 
das 13h às 15h, por psicólo-
gas, assistente social, tera-
peuta ocupacional, nutricio-
nista, enfermeira e outros 
profissionais, e terá o apoio 
também da Comunidade Te-
rapêutica Novo Sinai.

Os profissionais da Secre-
taria Municipal de Saúde e 
CRAS passaram por uma 
capacitação em março e 
abril deste ano. “Infelizmen-
te, as drogas são uma pro-
blema sério na sociedade. 
Esta é a primeira vez que 
um programa como este é 
desenvolvido pela Secreta-
ria de Saúde”, disse Rosana 
Segura, assistente social. 

O grupo oferece apoio 
emocional e orienta os usu-
ários e familiares  a enfren-
tarem a crise. Essa ação é 
fundamental para que as 
famílias aprendam a lidar 
com a dificuldade e criem 
novos comportamentos e 
compartilhem informações. 
A família é essencial para o 
processo terapêutico.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  VALENTIM GENTIL

Prefeitura entrega 70 novos
colchões para berçário e creche

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Valentim Gentil

Secretária de Educação, Neli Geanini, prefeito Adilson Segura
e professora responsável pelo berçário, Andréia Belei

(17) 99702-2455  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 310 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEÇO R$ 33 MIL +  TRANSF.  DIV.
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 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Bella Capri

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

O Dia da Pizza, co-
memorado nes-
ta quarta-feira, 
dia 10 de julho, 

foi marcado por uma ação 
social envolvendo a pizza-
ria Bella Capri em Fernan-
dópolis. A campanha “Bella 
Ajuda” irá beneficiar a Ca-
sa Cofasp - Comunidade 
da Família São Pedro, que 
está recebendo 220 pizzas 
cuja venda irá gerar renda 
de quase R$ 7.500,00 para 
a entidade. 

O lançamento oficial da 
campanha foi na Bella Capri, 
às 11h30, com a presença de 
algumas das crianças aten-
didas que, literalmente, co-
locaram a “mão na massa”. 
Além de aprender sobre o 
processo de fabricação, as 
pessoas também fizeram pi-
zzas que foram assadas e de-
pois degustadas por todos os 
convidados do lançamento. 

“Esperamos que essa do-
ação proporcione uma rápi-

da geração de recursos para 
estas instituições que tan-
to necessitam. É uma boa 
oportunidade para degus-
tar uma boa pizza e ajudar 
quem precisa”, afirma Tâ-
nia Almeida, proprietária 
da Bella Capri em Fernan-
dópolis. 

Durante a campanha as 
pessoas podem escolher a 
entidade que querem pres-
tigiar e comprar um cupom 
que dará direito ao descon-
to de R$ 33,90 em qualquer 
pizza do cardápio da Bella 
Capri. Para efetuar a compra 
o cliente deve baixar o apli-
cativo gratuito da pizzaria 
no celular, escolher a pizza 
preferida, colocar o código 
descrito no cupom no cam-
po “Cupom Promocional” e 
fazer o pedido. As pizzas po-
dem ser retiradas nas lojas 
Bella Capri, em dias pré-de-
terminados, especificados 
no cupom. Todo o dinheiro 
arrecadado fica diretamen-
te com a entidade. A promo-
ção vai até o final de julho.

CAMPANHA
ESTADUAL

A campanha Bella Aju-
da é realizada no dia 10 de 
julho em toda a rede de pi-
zzarias da franquia que es-
tápresente em 15 cidades. 
A ação envolve as 27 pizza-
rias da marcaque doarão 
um total de 5.000 pizzaspa-
ra 26 associações assisten-
ciaisgerando uma renda de 
R$ 170 mil para as institui-
ções. O perfil das entidades 
é amplo abrangendo hospi-
tais, associações de apoio à 

pacientes com câncer, APA-
Es, associações que ofere-
cem atendimento em contra 
turno escolar, asilos, alber-
gues e outras. 

“A Bella Ajuda é uma ini-
ciativa importante e simbó-
lica. Ao mesmo tempo em 
que comemoramos uma da-
ta significativa ao nosso ne-
gócio, também doamos um 
pouco do nosso trabalho 
mostrando que somos gra-
tos aos clientes e às cida-
des que nos acolhem”, afir-
ma Guto Covizzi, diretor da 
franquia Bella Capri. 

A campanha começou em 
2015 e tem sido ampliada a 
cada edição, de acordo com 
o aumento das pizzarias da 
rede. Em 2019, ao completar 
cinco anos de ação, a Bella 
Ajuda terá atingido um to-
tal de mais de 15 mil pizzas 
doadas e mais de R$ 500 mil 
arrecadados pelas entida-
des assistenciais.  

O percentual de famílias 
endividadas aumentou pe-
lo sexto mês consecutivo no 
país. Em junho de 2019, o en-
dividamento subiu 0,6 pon-
to percentual em relação a 
maio. A taxa faz parte da 
Pesquisa de Endividamen-
to e Inadimplência do Con-
sumidor (Peic), da Confede-
ração Nacional do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC). Foi o maior registro de 
endividamento mensal des-
de julho de 2013.

Em relação a junho de 
2018, o aumento foi de 5,4 
pontos percentuais. Apesar 
do crescimento do endivida-
mento das famílias, que che-

gou a 64,0%, a Peic identifi-
cou uma queda no número 
de famílias com dívidas ou 
contas em atraso, tanto na 
comparação mensal quanto 
na anual.

O índice das famílias que 
declararam à pesquisa não 
ter condições de pagar as su-
as dívidas ficou em 9,5%, pra-
ticamente estável em relação 
ao mesmo mês de 2018, 9,4%.

Segundo a pesquisa, 32,1% 
das famílias entrevistadas fi-
cam endividadas por mais de 
um ano. Enquanto 24,7% acu-
mulam dívidas por até três 
meses. Em junho de 2019, 
21,1% delas afirmaram ter 
mais da metade de sua ren-
da mensal comprometida pa-
ra pagamento de dívidas.

Percentual
de famílias 
endividadas 
aumenta pelo sexto
mês consecutivo

A taxa faz parte da Pesquisa de
Endividamento e Inadimplência do Consumidor

Foi o maior registro de endividamento
mensal desde julho de 2013

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

à  UNIDADE FERNANDOPOLENSE

No Dia da Pizza, Bella 
Capri lança ação social
Pizzaria doa 220 pizzas que geraram mais de R$ 7 mil para Cofasp

Campanha começou em 2015 e tem sido ampliada a cada edição
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Seguindo seu objeti-
vo de fomentar cada 
vez mais o agronegó-
cio, o Sicredi vai via-

bilizar mais de R$ 20,1 bilhões 
em crédito rural no Plano Safra 
2019/2020, projetando atingir 
mais de 220 mil operações – o 
valor representa um crescimen-
to de 21% nos recursos conce-
didos no ano-safra anterior (R$ 
16,6 bilhões até maio último). 

Do montante para este no-
vo ciclo, a expectativa da 
instituição financeira coo-
perativa é disponibilizar R$ 
17,5 bilhões em operações 
de custeio, comercialização 
e investimento, além de R$ 
2,6 bilhões com recursos di-
recionados, oriundos do BN-
DES (Banco Nacional do De-
senvolvimento Econômico e 
Social) e do FCO (Fundo Cons-
titucional do Centro Oeste). 

“O crédito rural é fundamen-

tal para a sustentabilidade do 
agro. Ao optar pelo Sicredi, o 
associado obtém o financia-
mento necessário para o seu 
empreendimento rural e con-
tribui com a sua cooperativa, 
beneficiando-se ainda com a 
possibilidade de retorno de 
resultados e impulsionando 
o desenvolvimento socioe-
conômico da comunidade lo-
cal”, ressalta Gustavo Freitas, 
diretor executivo de Crédito 
do Banco Cooperativo Sicredi. 

Para os produtores rurais as-
sociados do Sicredi nos esta-
dos do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro será disponibiliza-
do R$ 6,2 bilhões. Este valor é 
23% superior ao disponibiliza-
do na Safra 2018/2019 na re-
gião. A instituição projeta atin-
gir mais de 100 mil operações, 
entre custeio, comercialização 
e investimento nos três esta-
dos, que contemplam aproxi-
madamente 400 mil associa-
dos que atuam no agronegócio.

negócio brasileiro, estando en-
tre os principais financiadores 
da atividade. “Nosso traba-
lho reforça a relevância do se-
tor, que responde por cerca de 
25% do PIB e está nas raízes de 
nossa fundação, em 1902”, en-
fatiza Freitas. No Plano Safra 
2019/2020, os pequenos e mé-
dios produtores rurais continu-
am sendo os principais perfis 
atendidos pela instituição – no 
ciclo anterior, 80% das opera-
ções realizadas foram direcio-
nados a estes públicos. 

Por meio de desembolsos 
do Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf), com recur-
sos do BNDES, o Sicredi tem 
apoiado fortemente a agricul-
tura familiar. Para se ter uma 
ideia, entre janeiro e dezem-
bro de 2018, a instituição re-
alizou aproximadamente 20 
mil operações de investimen-
to, totalizando mais de R$ 1,2 
bilhão via Pronaf. Com isso, 
foi o agente financeiro com o 
maior volume de recursos e 
de operações nesta catego-
ria no ano passado com recur-
sos do banco de desenvolvi-
mento – também ocupando o 
1º lugar em operações indire-
tas nas linhas Pronamp, Ino-
vagro e Moderagro.

O Sicredi já está recebendo 
as propostas de financiamento 
para o Plano Safra 2019/2020, 
que vai até o final de junho do 
próximo ano. Antes de solici-
tar o crédito, o produtor rural 
associado deve fazer o plane-
jamento da próxima safra – o 
que vai plantar, qual é a área 
de cultivo e o orçamento ne-
cessário com base na análi-
se de solo e sob orientação 
técnica quanto ao uso dos in-
sumos e os demais serviços 
que serão utilizados. A seguir, 
munido de todas essas infor-
mações, pode procurar a sua 
agência para dar andamento 
à proposta e demais procedi-
mentos para aprovação e li-
beração do crédito.

BALANÇO DA SAfRA 
2018/2019 NO SICREDI
No ano-safra 2018/2019 

(dados apurados até maio 
de 2019), o Sicredi liberou R$ 
16,6 bilhões, em aproxima-
damente 179 mil operações 
de custeio, investimento, co-
mercialização e industriali-
zação. A expectativa para o 
fechamento desse ciclo (en-
cerra em junho deste ano) é 
liberar R$ 15,4 bilhões.  Além 
desses recursos, a expectati-
va é de R$ 2,4 bilhões com re-
cursos oriundos do BNDES e 
do FCO para investimento, 
totalizando R$ 17,8 bilhões, 
crescimento de 23,6% se com-
parado ao ano-safra anterior, 
de 2017/2018.

PLANO SAfRA
2019/2020

Para financiar o custeio e 
investimento dos pequenos, 
médios e grandes produtores 
rurais do País, o governo fe-
deral anunciou em 18 de ju-
nho que o Plano Safra terá 
R$ 225,59 bilhões em crédi-
to na temporada 2019/2020 
– o montante é ligeiramen-
te superior aos R$ 225,3 bi-
lhões do ciclo anterior. Do to-
tal do Plano Safra 2019/2020, 
R$ 169,3 bilhões são destina-
dos para custeio, comerciali-
zação e industrialização, R$ 
53,41 bilhões para investi-
mentos, R$ 1,85 bilhão para 
apoio à comercialização e R$ 
1 bilhão para o Programa de 
Subvenção ao Prêmio do Se-
guro Rural (PSR). 

Desse total, R$ 5,1 bilhões 
são voltados ao custeio e R$ 
1,1 bilhão para investimen-
tos. Para os pequenos e mé-
dios produtores rurais, a ins-
tituição disponibilizará R$ 1,1 
bilhão nos três estados por 
meio do Programa Nacional 
de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf) e R$ 1,5 

bilhão pelo Programa Nacio-
nal de Apoio ao Médio Produ-
tor Rural (Pronamp).

Para o gerente de Desenvol-
vimento de Crédito da Cen-
tral Sicredi PR/SP/RJ, Gilson 
Farias, os números refletem a 
parceria da instituição com 
o agricultor. “Trabalhamos 
próximos aos nossos asso-

ciados disponibilizando cré-
dito de forma consciente. Nos-
sas cooperativas oferecem a 
consultoria necessária pa-
ra que o produtor encontre a 
melhor opção para o desen-
volvimento de sua proprieda-
de”, destaca. 

Tradicionalmente, o Sicredi 
possui forte atuação no agro-

à  2019/2020   

Sicredi disponibiliza R$ 20,1 bilhões para o Plano Safra 
Para os estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro serão ofertados mais de R$ 6 bilhões, volume 23% maior que no último ano

O Sicredi possui forte atuação no agronegócio brasileiro, estando entre os principais financiadores da atividade 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Aviso de Licitação

Modalidade: Pregão Presencial
Processo nº 17/19
Pregão nº 10/19

Convenio firmado através do ministério da saúde, proposta n. 97520.31800/1180-01
Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão (Presencial) acima citado para aquisição de equipamentos e 

materiais permanentes para a saúde pública do município de Populina, conforme descritivo, constante do edital. 
A Sessão do pregão dar-se-á no dia 29 de julho de 2019, tendo como início o credenciamento das empresas 
participantes, que ocorrerá a partir das 08:15 horas. O Prazo para credenciamento transcorrerá impreterivel-
mente durante o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente estabelecido e, ao termino 
deste se dará a abertura de envelopes das propostas, interposição de lances e demais. Caso seja necessário, a 
critério do pregoeiro, o prazo de credenciamento poderá ser dilatado. As empresas interessadas em participar 
da referida licitação poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, na Rua 13 
de maio, 1211, Centro, pelo telefone (17) 3639 9020, bem como no site: www.populina.sp.gov.br Populina, 
10 de julho de 2019. Adauto Severo Pinto – Prefeito Municipal. 
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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- 
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à  PRATA

à  JOGOS REgIONAIS

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.

Na manhã de ontem, 10, em 
Andradina, o Fernandópolis 
Futebol Clube (Fefecê) decidiu 
o título dos Jogos Regionais, 
na categoria futebol de cam-
po, contra o time de Tanabi.

A partida contou com vários 
torcedores, inclusive da Torcida 

Organizada Sangue Azul, que 
batucou e incentivou o Fefecê, 
que, na oportunidade, repre-
sentava a cidade de Fernan-
dópolis, durante toda a parti-
da, porém, dentro de campo a 
equipe foi surpreendida por Ta-
nabi e acabou sendo derrota-
da pelo placar de 1 a 0.

O vice-campeonato foi 

muito comemorado pela di-
retoria do Fefecê, que sabe 
do potencial da garotada, 
pois muitos já estão sendo 
utilizados no time principal, 
comandado pelo treinador 
Júnior Paulista, no Paulista 
da Quarta Divisão, e outras 
peças surgiram e poderão 
ser aproveitados no futuro.

O time de basque-
te masculino de 
Fernandópolis en-
cerrou a sua parti-

cipação no 63º Jogos Regio-
nais nesta terça-feira, 9, em 
Andradina.

A equipe fernandopolense 
composta por atletas sub-17 
disputou de “igual para igual” 

com atletas sub-20, idade má-
xima para a disputa da com-
petição.

A campanha quase irreto-
cável terminou com o vice-
-campeonato diante do time 
da casa, Andradina venceu 
pelo placar de 70 a 59, em 
uma partida disputadíssima.

O time comandado pelo trei-
nador Paulão havia superado 
o time de Andradina na es-

treia da competição em um jo-
go ainda mais disputado, no 
qual Fernandópolis saiu vito-
rioso pelo placar de 65 a 62.

“O sentimento é de dever 
cumprido, pois sabemos que 
temos um ótimo elenco em 
mãos e que muitos frutos se-
rão colhidos no futuro, difícil 
de digerir, com certeza é, po-
rém, vamos continuar focados 
nos treinamentos para conse-

Basquete masculino 
é vice-campeão nos 
Jogos Regionais
Equipe fernandopolense perdeu a final para o time da casa

Equipe de Fernandópolis ficou com o vice nos Jogos Regionais 

guirmos alçar voos mais altos 
no futuro”, afirmou Paulão. 

Com este segundo lugar a 
equipe fernandopolense ga-
rantiu vaga para os Jogos 

Abertos, que serão dispu-
tados na cidade de Marília. 
A equipe volta a treinar na 
próxima segunda-feira, dia 
22, focado nos jogos da Liga 

Regional de Basquetebol de 
Ribeirão Preto e Copa Monte 
Líbano, no qual o time perma-
nece invicto nas duas com-
petições.

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

Sub-20 do Fefecê fica com
a medalha de prata

Garotos do Fefecê que ficaram com a medalha de prata nos Jogos Regionais 

Tanabi levou a melhor e ficou com o título após vitória por 1 a 0
 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net

Pelo 3º ano consecutivo Mi-
ra Estrela sediará neste final 
de semana o Encontro Regio-
nal de Paramotor.  O evento 
acontecerá na Prainha do mu-
nicípio, no sábado, 13, a partir 
das 15h e no domingo às 8h.

O encontro será marcado 
por apresentações de pilo-
tos consagrados, jogos aé-
reos, voos livres, cross e ou-
tras atividades que se tornam 
uma atração ao público pre-
sente. A Prainha de Mira Es-
trela é consagrada um dos 
pontos turísticos mais propí-
cios para realização da práti-
ca esportivapela beleza, am-
plo espaço para decolagem/
aterrisagem e apoio do poder 
público. A Prefeitura apoia a 
realização do evento.

O piloto e um dos organiza-
dores do encontro, Rafael Bim-
bato, ressaltou o apoio da ad-
ministração municipal. “É um 

evento muito bonito, familiar e 
organizado, mas que não seria 
possível sem o apoio do muni-
cípio. São dezenas de profis-
sionais, e na maioria com suas 
famílias, que vão circular pe-
lo comércio da cidade nestes 
dois dias. A recepção é sem-
pre muito calorosa em Mira 
Estrela, por isso, estamos em 
nossa terceira edição na cida-
de”, finalizou Bimbato.

Através do Projeto Esporti-
vo PELME, CMDCA e do Fun-
do Social de Solidariedade 
o município levará as crian-
ças e idosos da cidade para 
apreciarem os voos dos pro-
fissionais.

O prefeito Marcio Castrequi-
ni consagrou o evento como 
tradição da cidade. “Agrade-
cemos todos os organizado-
res por escolher Mira Estrela 
para realização do encontro, 
vamos a partir deste ano, co-
loca-lo em nosso calendário 
anual de eventos. Convida-

mos toda a população para 
prestigiar neste fim de sema-
na. É uma boa oportunidade 
para quem praticar essas mo-
dalidades, mas também para 
as famílias que desejarem ter 
uma tarde diferente, na Prai-
nha da nossa cidade”, ressal-
tou Marcio.

PARAMOTOR
Segundo a Associação Bra-

sileira que representa a ca-
tegoria, o Paramotor é um 
equipamento de voo com mo-
torização auxiliar, composto 
por uma asa denominada Pa-
rapente, que não contém ele-
mentos rígidos em sua estru-
tura e cujo comando se realiza 
através de controle aerodi-
nâmico. 

Pode transportar um ou 
dois tripulantes, não neces-
sita de instalações aeronáu-
ticas para a sua decolagem 
e para a sua aterrissagem, 
pois pode ser utilizado o es-
forço físico das pernas como 

trem principal (Decolagem a 
Pé), abreviado por DAP, ou a 
ajuda de um dispositivo me-
cânico que a substitua (De-
colagem Mecânica), abre-
viado por DMC e chamado 
de Paratrike. 

Sua velocidade estará com-
preendida entre 32 km/h de 
mínima e 60 km/h de máxi-
ma, com vento zero e ao ní-
vel do mar, e sua corrida pa-
ra decolagem estará abaixo 
de 60 metros, necessitando, 
tanto para o DAP como para 
o DMC do esforço físico dos 
braços do piloto para inflar o 
parapente e subi-lo na posi-
ção de voo. 

A palavra Paramotor nas-
ceu da simplificação da fra-
se “Parapente com Motor” e 
está composta pela união en-
trelaçada da primeira e últi-
mas sílabas dos elementos 
fundamentais para a prática 
deste esporte: o Parapente e 
o Motor Propulsor Auxiliar.

à  3ª EDIÇÃO 

Encontro Regional de Paramotor 
será neste final de semana 
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O encontro será marcado por apresentações de pilotos consagrados
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Humor

Resumo de Novelas

ORfÃOS DA TERRA 
Quinta-feira, 18h00

Jamil implora para ter mais uma chance 
com Laila. Fauze consegue fugir, e Dalila 
se irrita. Rania diz a Camila que irá procu-
rar Dalila. Almeidinha e Tomás não con-
seguem extrair toda a verdade de Paul. 
Abner confessa a Ester que quer se ca-
sar com Latifa. Laila afirma que não quer 
mais saber de Jamil, e todos a confortam. 
Ali conta a Omar toda a verdade sobre 
seu relacionamento com Sara e o namoro 
de Latifa e Abner. Norberto toma a bebi-
da sugerida por Gabriel para fica viril com 
Valéria, mas acaba passando mal. Jamil 
confronta Dalila, que anuncia que irá tirar 
a vida de Laila e Raduan caso o rapaz não 
se case com ela. Laila conta a Rania que 
foi Soraia quem a salvou de Aziz. 

VERÃO 90 
Quinta-feira, 19h15

Quinzinho fica perturbado com a no-
tícia da gravidez de Dandara. Vanes-
sa se preocupa com a exposição de 
Jerônimo. Madá pensa em uma ar-
madilha para desmascarar o falso 
investidor Andreas/Galdino. Dan-
dara mente ao dizer a Patrick que 
está bem com Ticiano. Raimundo 
gosta de saber que Janaína sente 
ciúmes dele. Manu recusa uma pro-
posta de Jerônimo. João vibra com 
a notícia dada por Diego e Giovana 
de que a Justiça aceitou a ação de 
revisão criminal.

TOPÍSSIMA
Quinta-feira, 20h50

O médico diz que eles deverão sumir 
com o corpo. Vitor começa a ficar pre-
ocupado com o sumiço de Jandira. 
Os alunos da república dizem que so-
mente Edison não apareceu. Gabrie-
la vê uma foto do rapaz e o reconhece. 
Rafael fica surpreso ao saber que Edi-
son foi quem drogou Gabriela. Sophia 
diz que Antonio já avisou ao delegado 
André. Edison, sangrando no abdô-
men, tenta sobreviver. André manda 
procurarem Edison. O rapaz caminha 
mais um pouco e acaba desmaiando. 
O médico e as enfermeiras da clínica 
clandestina carregam o corpo de Jan-
dira. Eles jogam a boneca dela na ca-
çamba de lixo. Vitor liga para a casa 
de Madalena.

A DONA DO PEDAÇO
Quinta-feira, 21h00

 Régis consegue enganar Maria da Paz. 
Nilda pede que Rael e Amadeu tirem a 
vida de Maria da Paz. Rael faz promes-
sa silenciosa à avó. Camilo pede que 
Fabiana o alerte sobre os encontros de 
Vivi com Chiclete. Vivi confronta Bea-
triz e Linda. Fabiana promete ajudar Vi-
vi a encontrar uma última vez com Chi-
clete. Régis e Jô pedem que Maria da 
Paz contrate uma nova cozinheira. Eu-
sébio conhece Gina. Rock, Zé Hélio e 
Britney confrontam Eusébio em defesa 
de Dorotéia. Cássia sente falta de Ag-
no. Régis e Jô tentam convencer Ma-
ria da Paz a comprar uma mansão. Cás-
sia sofre bullying na escola. Evelina 
comenta com Ellen sobre o comporta-
mento de Régis. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Iniciando o projeto proposto pelo grê-
mio, os alunos tem a primeira cross 
aula interligando as disciplinas de 
história e artes plásticas. Vini en-
contra o presente de casamento de 
Arlete, doado ao bazar por engano. 
Marcelo e Sergio olham as cãmeras 
de segurança da escola para desco-
brir o paradeiro do Vethema, e des-
confiam de Sophie. Fernanda tenta 
se aproximar de Pendleton. Roger 
mostra as fotos de Filipa para Pen-
dleton, e pede que ela seja a garota 
propaganda do jogo. Marcelo per-
gunta a lure se Sophie ainda conti-
nua visitando Pendleton.

MALHAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Lígia e Joaquim se desesperam 
com o estado de Nina. Carla con-
firma para Marco e Madureira que 
o homem que estava na Boa Luta é 
o mesmo que lhe cobrou por segu-
rança privada. Martinha provoca Ri-
ta, que a enfrenta. Max interrompe 
a declaração de Thiago para Jaque-
line. Max observa Guga com Sergi-
nho, e Rita aborda os dois. Thiago, 
Cléber e Anjinha se impressionam 
com o luxo da casa de Guga. Mar-
co decide abordar o homem suspei-
to, que foge do major.

Qual dos fios leva o fone até o telefone?



Ela bem que tentou negar, 
rolou aquele papo de somos 
só bons amigos, mas parece 
que a fila andou mesmo para 
Luciana Gimenez. A apresen-
tadora está de férias na Grécia 
com os filhos, Lucas Jagger e 
Lorenzo, e também com o em-
presário Pablo Marcelo Otero, 
já apontado como seu affair em 
outubro do ano passado. Ela, 
no entanto, afirma que os dois 
são amigos e que apenas en-
controu empresário por aca-
so por lá. Na época que sur-
giram os primeiros rumores, 
a apresentadora chegou a di-
zer que era fake news o roman-
ce dado como certo nas altas 
rodas paulistanas. Passados 
nove meses, eles voltaram a 
aparecer juntos em Mikonos. 
Nesse tempo, os dois troca-
ram muitos comentários nas 
redes sociais (num vídeo, Pa-
blo chegou a dizer que Lucia-
na estava “muito gostosa” ao 
assisti-la em seu programa).

Pablo conheceu Luciana por 
intermédio de amigos em co-
mum. Quando ela se separou 
de Marcelo, os dois se apro-
ximaram. Pablo é muito ami-
go, inclusive, da socialite Ana 
Paula Junqueira, que vem a 
ser uma das melhores amigas 
de Simone Abdelnour, atual 
mulher de Marcelo Carvalho, 
ex de Luciana.

Luciana Gimenez passa férias 
na Grécia com empresário 
paulista apontado como affair

Luciana ao lado do 
empresário paulista, 
Pablo Marcelo Otero

Numa das fotos, aparecem 
apenas Luciana e Pablo num 
momento de chamego. Numa 
outra, ela e Pablo posam com 
Lucas Jagger num restauran-
te da ilha, e numa outra, ela re-
gistou um momento terno en-
tre Pablo e o caçula Lorenzo. O 
empresário, inclusive, levou o 
pequeno para andar de kart.

Pablo Marcelo Otero tem 44 
anos, é um amante de mo-
tocross, armas e vinhos. O 
moço possui três empre-
sas que valem no merca-
do mais de R$ 13 milhões. 
Duas delas, uma impor-
tadora de artigos para 
tabacaria e outra de ar-
tigos em geral, têm sede 
em São paulo. A terceira 
fica nos Estados Unidos 
e se trata de agências de 
viagens.
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social

celebridades

Thaeme Mariôto com-
partilhou uma nova 
dica com suas se-
guidoras ao falar de 

amamentação. A mãe da pe-
quena Liz, de 2 meses, a quem 
comparou a Angelina Jolie, ex-
plicou que está fazendo uso de 
uma sonda ao dar o peito pa-
ra a filha para não desperdiçar 
leite materno. “Estou usando 
a sonda no final da mamada”, 
contou a sertaneja. Em segui-
da, a cantora relatou como rea-
liza o procedimento. “Eu ama-
mento de um lado e no outro 

coloco uma concha de base 
flexível porque daí não perco 
aquele leite que fica saindo ao 
mesmo tempo dos dois seios 
eu não perco. Não gosto de 
desperdiçar leite”, justificou.

A cantora, que já recorreu a 
uma máscara para conseguir 
amamentar a filha enquanto 
estava gripada falou que tinha 
outros hábitos antes de ade-
rir à sonda. “Antes eu pegava 
esse leite da concha e coloca-
va na mamadeira e no final da 
mamada e dava de sobreme-
sa a mamadeira para ela. E a 

gente nunca teve confusão de 
bico. E quando eu saía para 
trabalhar tirava o leite e dava 
na mamadeira”, completou a 
mãe de Liz, que encanta sem-
pre que aparece nas redes so-
ciais da cantora. E a parceira de 
palco de Thiago opinou ter vis-
to mudança de hábito na me-
nina. “Acho que com esse ex-
cesso de mamadeira em toda 
a mamada e quando eu saía, 
ela acabou ficando um pouco 
preguiçosa”, disse ela, já cum-
prindo normalmente agenda 
profissional.

Thaeme
recorre a sonda
na amamentação da filha, Liz: 
“não gosto de desperdiçar”

Thaeme 
com a 

pequena 
Liz no colo 

Vitor Hugo 
Cavariani 
recebeu 
muitas 
mensagens 
de carinho 
de amigos e 
familiares.

Jessica Padovês 
completou idade nova na 

terça-feira. Parabéns!

Lilian apaga as 
velinhas nesta 
quinta-feira.
Na foto, o carinho 
especial do marido 
Marcos Mininel.

Lorraine 
Martins da 

Costa celebra 
mais um ano 

de vida ao lado 
de amigos e 

familiares. 
Parabéns!

A sexta-
feira será de 
muita festa 

e alegria 
para ele, 

Reginaldo 
Marcomini!!!

Vinicius Pradela está na 
lista dos homenageados 

do dia. Felicidades! 


