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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 07/11/19

 31°

 20°

9mm
71%


chuva

81%
39%

E
13km/h


vento

05:36h
18:33h

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

SEX - 08/11/19

 31°

 21°

9mm
90%


chuva

72%
38%

WNW
7km/h


vento

05:35h
18:33h

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

SÁB - 09/11/19

 30°

 20°

16mm
86%


chuva

84%
39%

ESE
9km/h


vento

05:35h
18:34h

Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã.

DOM - 10/11/19

 29°

 21°

25mm
71%


chuva

83%
40%

ESE
15km/h


vento

05:35h
18:35h

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

SEG - 11/11/19

 30°

 19°

7mm
80%


chuva

71%
40%

ESE
23km/h
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18:35h

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

TER - 12/11/19


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 07/11/19

 31°

 20°

9mm
71%


chuva

81%
39%

E
13km/h


vento

05:36h
18:33h

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

SEX - 08/11/19

 31°

 21°

9mm
90%


chuva

72%
38%

WNW
7km/h


vento

05:35h
18:33h

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

SÁB - 09/11/19

 30°

 20°

16mm
86%


chuva

84%
39%

ESE
9km/h


vento

05:35h
18:34h

Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã.

DOM - 10/11/19

 29°

 21°

25mm
71%


chuva

83%
40%

ESE
15km/h


vento

05:35h
18:35h

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

SEG - 11/11/19

 30°

 19°

7mm
80%


chuva

71%
40%

ESE
23km/h


vento

05:34h
18:35h

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

TER - 12/11/19


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens durante o dia. 
Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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CNM lança nota sobre proposta do 
governo de extinção de municípios

Página A3

Alunos da Rede Municipal
de se preparam para o Saresp
Ao todo 1.873 alunos estarão envolvidos no processo de avaliação 

Atleta 
fernandopolense está 
treinando na Bélgica

ri, que já treina em solo bel-
ga preparando-se para repre-
sentar o país, juntamente com 
a delegação de atletas da Fe-

deração Brasileira de Karatê, 
no Campeonato Mundial que 
será realizado no próximo sá-
bado (09). Página A13

Nos dias 27 e 28 
de novembro, 
alunos de dez 
escolas da Re-
de Municipal 

de Ensino de Fernandópolis 
farão a prova do Saresp (Sis-
tema de Avaliação de Rendi-
mento Escolar do Estado de 
São Paulo), promovida pela Se-
cretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo – SEE/SP.  To-
dos os estudantes do 3º, 5º, 7º 
e 9ª ano serão avaliados nas 
competências e habilidades 
desenvolvidas em Língua Por-
tuguesa e Matemática. Ao to-
do 1.873 alunos estarão envol-
vidos no processo. Página A5

Desembarcou em 
Bruxelas, o sensei 
fernandopolense, 
Adauto Guarnie-

Cidades da
região celebram 
convênios de 
R$ 5 milhões
Projetos voltados à infraestrutura serão 
patrocinados pelo Fundo Estadual de Defesa
dos Interesses Difusos. Página A8

mundial
Agências 
da Caixa 
abrem em 
horário 
especial
nesta sexta

à  SAQUE DO FGTS

A nova etapa do calendário 
de pagamentos do Saque Ime-
diato do FGTS começa hoje. De 
acordo com a Caixa Econômi-
ca Federal, os trabalhadores 
nascidos em abril e maio po-
derão realizar o saque de até 
R$ 500 de cada conta ativa ou 
inativa do FGTS. Mais de 8,8 
milhões de pessoas serão al-
cançadas nessa nova fase, com 
liberação de aproximadamente 
R$ 3,4 bilhões. Página A2

Defesa Civil
do Estado 
emite alerta 
de chuvas e 
ventos fortes

Página A9

Livro do
‘17º Concurso 
Literário 
Filhos da 
Terra’ chega na 
próxima 
semana

Página A6

Os vencedores só 
serão conhecidos no 
dia 24 de novembro
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à  SAQUE DO FGTS

Agências da Caixa vão 
abrir em horário especial
nesta sexta-feira
Mais de 8,8 milhões de pessoas serão alcançadas nessa nova fase,
com liberação de aproximadamente R$ 3,4 bilhões

A 
nova etapa do ca-
lendário de paga-
mentos do Saque 
Imediato do FG-
TS começa nesta 
sexta-feira, 8. De 

acordo com a Caixa Econômica Fe-
deral, os trabalhadores nascidos 
em abril e maio poderão realizar o 
saque de até R$ 500 de cada con-
ta ativa ou inativa do FGTS. Mais 
de 8,8 milhões de pessoas serão al-
cançadas nessa nova fase, com li-
beração de aproximadamente R$ 
3,4 bilhões.

As agências da Caixa também 
abrirão em horário especial nes-
ta sexta e na segunda-feira, 11. As 
agências que abrem, normalmen-
te, às 9h, vão abrir uma hora antes, 
às 8h, para atendimento ao públi-
co. As que abrem às 10h e 11h tam-
bém vão abrir uma hora mais cedo. 
já as que começam o atendimento 
às 8h, vão abrir em horário normal, 
mas fecharão uma hora mais tarde.

ONDE SACAR O 
vALOR DO FGTS?

Os saques de até R$ 500 poderão 
ser feitos nas lotéricas, autoaten-

dimento (com a senha do Cartão 
Cidadão) e nas agências da Caixa 
(com um documento de identidade). 
Aqueles trabalhadores que vão sa-
car até R$ 100 poderão ir até às lo-
téricas com um documento de iden-
tidade. 

BALANÇO
Até o dia 5 de novembro foram pa-

gos mais de R$ 17,4 bilhões do Sa-
que Imediato do FGTS para cerca 
de 41,3 milhões de trabalhadores. 
Assim, a CAIXA já atendeu cerca 
de 43%dos 96 milhões de trabalha-
dores contemplados pela medida 
provisória 889/2019 e liberou apro-
ximadamente 44% dos R$ 40 bilhões 
previstos.

O Saque Imediato do FGTS já se 
consolida como a maior ação de 
pagamento realizada no país, ofe-
recendo comodidade e serviços 
digitais aos trabalhadores, que per-
mitiram mais de 335,6 milhões de 
atendimentos nos canais oficiais da 
CAIXA e mais de 15 milhões de do-
wnloads do APP FGTS nas lojas de 
aplicativos.

Até o dia 5 de novembro 
foram pagos mais de R$ 17,4 

bilhões do Saque
Imediato do FGTS



SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019  |  Brasil | A3

A 
Confederação  Na-
cional de Municí-
pios (CNM) escla-
rece sobre texto da 
Proposta de Emen-
da à Constituição 

(PEC) 188/2019, intitulada PEC do 
Pacto Federativo, que inclui o art. 
115 aos Atos das Disposições Cons-
titucionais Transitórias (ADCT) com 
a previsão de extinção de Municí-
pios com até cinco mil habitantes 
que não comprovarem, até o dia 30 
de junho de 2023, sua sustentabili-
dade financeira. A entidade realizou 
levantamento dos Municipios que 
podem ser extintos.

Como metodologia para a definição 
de sustentabilidade, o §1º do referi-
do artigo determina a comprovação 
de que o respectivo produto dos im-
postos de arrecadação municipal – 
Imposto sobre Serviços (ISS), Impos-
to Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
e Imposto de Transmissão de Bens 
Imóveis (ITBI) – deve corresponder 
a, no mínimo, 10% da sua receita. De 
acordo com o texto, os Municípios 
que não comprovarem sua susten-
tabilidade serão incorporados a al-
gum dos Municípios limítrofes a par-
tir de 1º de janeiro de 2025.

Destaca-se que a maioria das cida-
des brasileiras tem baixa população. 
Os Municípios de até 50 mil habitan-
tes correspondem a 87,9% do terri-
tório, sendo responsáveis por gran-
de parte da produção brasileira. Os 
que têm população de até cinco mil 
habitantes são 1.252, ou seja, 22,5% 
das cidades. Esses Municípios pos-
suem pequenos núcleos urbanos e 
a riqueza se dá, de modo geral, na 
área rural.

Para a CNM, ao propor a extin-
ção desses Municípios, há grande 
equívoco e falta de conhecimento 
acerca da realidade brasileira. Pe-

à  QUESTIoNAMENTo

CNM lança nota sobre 
proposta do governo de 
extinção de municípios
A confederação questiona o que aconteceria com as 
populações desses municípios se aprovado o previsto na PEC

la regra proposta, dos 1.252 Muni-
cípios, 1.220 (97%), não atingiriam 
o limite de 10% dos impostos sobre 
suas receitas totais. Ao aplicar es-
se conceito sobre a receita corren-
te dos 5.568 Municípios brasileiros 
em 2018, 4.585 (82%) ficaram abaixo 
deste limite, sendo um deles a capi-
tal Boa Vista/RR, que possui quase 
400 mil habitantes, segundo estima-
tiva do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). Os dados 
reforçam que não se pode mensu-
rar a eficiência de um Município por 
um indicador como o apresentado 
na PEC, se é que se pode chamar de 
indicador.

A Confederação questiona: o que 
aconteceria com as populações des-
ses Municípios se aprovado o pre-
visto na PEC? A análise de uma ci-
dade não pode ser realizada dessa 
forma. Os principais indicadores a 
serem considerados devem ser a 
população e os serviços públicos 
prestados. Afinal, é para isso que 
serve o poder público – prestar e en-
tregar condições básicas para que 

seus cidadãos possam progredir e 
produzir, pagar impostos e promo-
ver o crescimento econômico e so-
cial. Somente assim o Brasil pode 
se desenvolver.

Importante ressaltar ainda que há 
equívoco em relação à definição de 
arrecadação própria, reduzindo-a 
aos tributos arrecadados diretamen-
te pelos Municípios. Desconside-
ram-se, portanto, as transferências 
constitucionais previstas pela Cons-
tituição Federal que são arrecadadas 
pela União e pelos Estados, mas se 
inserem no conceito de pacto fede-
rativo e pertencem aos Municípios e 
à população local, sendo essencial o 
papel do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) como elemento de 
redistribuição de recursos e redução 
das desigualdades.

O Brasil tem importante contribui-
ção do agronegócio na economia e é 
nessas pequenas cidades que é pro-
duzido parte do nosso Produto In-
terno Bruto (PIB). Assim, o que se 
quer é que as pessoas saiam des-
sas localidades? Para onde se des-

locaria esse contingente populacio-
nal? Para as periferias dos grandes 
Municípios? Teriam esses ofertas de 
emprego e renda para acolher as po-
pulações?

Mesmo os Municípios considera-
dos pequenos em número de habi-
tantes são, muitas vezes, grandes 
em território, como aqueles da re-
gião amazônica. Suprimir a existên-
cia desses Entes federativos afas-
taria os cidadãos ainda mais da 
participação da vida política local, 
ferindo o princípio da democracia.

Em quase todos os países do mun-
do, o número de Municípios é muito 
maior do que no Brasil, mesmo tendo 
territórios infinitamente menores. Na 
França, por exemplo, existem mais 
de 36 mil cidades; na Alemanha, 11 
mil; e, na Espanha, oito mil. A maio-
ria desses Municípios também con-
ta com pequenas populações.

Além disso, a emancipação e a fu-
são de Municípios são mandamen-
tos do constituinte originário, e só 
podem ser realizadas mediante ple-
biscito, ouvindo as comunidades en-
volvidas. Dessa forma, proposta em 
contrário fere o princípio federativo, 
que é cláusula pétrea no ordenamen-
to constitucional.

Dessa forma, o Brasil precisa ur-
gentemente de um real questiona-
mento em relação ao que se enten-
de por pacto federativo. Precisa-se 
rediscutir quais são as responsabili-
dades de cada Município, qual a es-
trutura administrativa que esse deve 
ter, quais as competências e, sobre-
tudo, qual o apoio que deve ter dos 
Estados e da União, que se afastam 
gradativamente da oferta de servi-
ços aos cidadãos.

Diante do exposto, a CNM e todo 
o movimento municipalista atuarão 
fortemente para que, durante o pro-
cesso legislativo, essa redação seja 
completamente suprimida. Um país 
forte somente será possível quando 
fortalecermos os Entes municipais.

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Confederação Nacional de Municípios



à  CoNQUISTA

Prefeito assina convênio
de cerca de R$ 1 milhão 
em recursos com o FID 
Dinheiro será usado para revitalização do Núcleo de Turismo,
Esporte e Lazer e Ecoturismo do Município de Guarani d’Oeste

O 
prefeito de Guara-
ni d’Oeste, Nilson 
Timporim Caffer, 
esteve nesta se-
gunda-feira, 04, na 
sede da Secretaria 

da justiça e Cidadania para a assi-
natura do termo de convênio que vi-
sa ao financiamento das obras de re-
vitalização do Núcleo de Turismo, 
Esporte e Lazer e Ecoturismo do Mu-
nicípio de Guarani d’Oeste, por meio 
de recursos do Fundo Estadual de 

Defesa dos Interesses Difusos (FID), 
gerido pela Pasta.

O valor do convênio, assinado é de 
cerca de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), sendo R$ 950.000,00 de re-
cursos do FID e R$ 52.000,00 de con-
trapartida do município.

A conquista teve apoio do Gover-
nador joão Dória, do vice-governa-
dor Rodrigo Garcia e do secretário 
de Desenvolvimento Regional, Mar-
co Vinholi.

FID
O Fundo Estadual de Defesa dos 

Interesses Difusos, gerido pela Se-
cretaria da justiça e Cidadania, tem 

como objetivo financiar projetos des-
tinados ao ressarcimento, à coletivi-
dade, dos danos causados ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e 
direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, no 
âmbito do território do estado de São 
Paulo.

Esses recursos podem apoiar pro-
jetos apresentados por órgãos da 
Administração Pública Direta e In-
direta nos âmbitos estadual e mu-
nicipal; Organizações Não-Gover-
namentais, Organizações Sociais, 
Organizações da Sociedade Ci-
vil de Interesse Público e entida-

des civis sem fins lucrativos que 
tenham por finalidade a atuação 
nestas áreas.

O FID tem recursos advindos de 
condenações judiciais em ações ci-
vis públicas e multas decorrentes 
do não cumprimento de Termos de 
Ajustamento de Conduta (TACs).

Mediante chamamento público, 
por meio de edital convocatório, os 
interessados podem submeter pro-
jetos nessas áreas, os quais serão 
analisados tecnicamente e subme-
tidos à aprovação do Conselho Ges-
tor do FID, presidido pelo secretá-
rio da justiça e Cidadania.

Convênio visa o 
financiamento das obras de 
revitalização do Núcleo de 
Turismo, Esporte e Lazer e 
Ecoturismo do Município

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Guarani d’Oeste
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Turistas visitam o 
Taj Mahal em Agra, 
na Índia, durante 
dia com alto índice 
de poluição.

imagem
do  dia

à  AVALIAção

Alunos da Rede 
Municipal de ensino
se preparam para o Saresp
Ao todo 1.873 alunos estarão envolvidos no processo de avaliação 

N
os dias 27 e 28 de 
novembro, alu-
nos de dez esco-
las da Rede Mu-
nicipal de Ensino 
de Fernandópolis 

farão a prova do Saresp (Sistema de 
Avaliação de Rendimento Escolar 
do Estado de São Paulo), promovi-
da pela Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo – SEE/SP. 

Todos os estudantes do 3º, 5º, 7º 
e 9ª ano serão avaliados nas com-
petências e habilidades desen-

volvidas em Língua Portuguesa e 
Matemática. Ao todo 1.873 alunos 
estarão envolvidos no processo.

Para uma avaliação bem sucedi-
da, onde todos tenham um bom de-
sempenho, as escolas municipais 
orientaram os docentes a desen-
volverem atividades de treinamen-
to em salas de aula, por meio de 
simulados e demais ações que pre-
parem os estudantes para a prova. 

“O SARESP é um diagnóstico da 
rede e de grande importância pa-
ra que possamos levantar dados 
do rendimento de nossos alunos. 
Convido todas as escolas de ensi-
no fundamental, professores, alu-

nos e pais para que se envolvam 
nesse processo sério e tão impor-
tante para a educação, a fim de 
que possamos conquistar gran-
des resultados”, disse a secretá-
ria municipal de Educação, Luci-
mara Rossato. 

SARESP
O Sistema de Avaliação de Ren-

dimento Escolar do Estado de São 
Paulo tem como finalidade produ-
zir um diagnóstico da situação da 
escolaridade básica paulista, vi-
sando orientar os gestores do en-
sino no monitoramento das polí-
ticas voltadas para a melhoria da 
qualidade educacional. No Saresp, 

os alunos do 3º, 5º, 7º e 9º anos do 
Ensino Fundamental e da 3ª sé-
rie do Ensino Médio têm seus co-
nhecimentos avaliados por meio 
de provas. 

Os resultados são utilizados para 
orientar as ações da Pasta e tam-
bém integram o cálculo do Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
do Estado de São Paulo (Idesp). 
Com base nos resultados do Sa-
resp as equipes gestores das Uni-
dades Escolares podem aperfei-
çoar seus projetos pedagógicos 
identificando nesta avaliação as 
dificuldades de aprendizagem dos 
alunos.

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  PoEMAS E PRoSAS

Livro do ‘17ª Concurso 
Literário Filhos da Terra’ 
chega na próxima semana
Os vencedores do Concurso só serão conhecidos no dia 24 de novembro

O 
“Concurso Literá-
rio Filhos da Ter-
ra”, realizado pela 
Prefeitura de Fer-
nandópolis, por 
meio da Secreta-

ria Municipal de Cultura, deve ter 
o livro de sua 17ª edição entregue 
nas próximas semanas com os po-
emas e prosas vencedores.

O livro é o resultado de meses de 
produção, leitura e avaliação. Conta 
também com a participação de es-
critores e aspirantes de Fernandó-
polis que aceitaram o convite, parti-
cipando e  apresentando suas obras 
em Poema e Prosa. 

Porém, as obras vencedoras e os 
autores premiados só serão revela-
dos no dia 24 de novembro, no Te-
atro Merciol Viscardi de Fernan-
dópolis, em dia de celebração do 
concurso. “A principal proposta é 
incentivar e divulgar a produção 
Literária no município por meio da 
realização de poemas e prosas. A 
escolha do tema é livre e poderão 
participar os alunos da rede de ensi-
no municipal, estadual e particular, 

bem como universitários e pessoas 
da comunidade”, cita a Secretaria 
de Cultura, Iraci Pinotti.

Neste ano a premiação aconte-
ce em dois períodos, às 16h, com a 
apresentação das obras infantis e 
às 19h, com o material dos adultos. 
O projeto é dividido em categorias 

para alunos do 2º ao 5º ano e do 6º 
ano em diante, nível universitário e 
categoria livre.  Os vencedores re-
ceberão troféu, medalha, diploma 
de participação e terão suas obras 
publicadas na edição corrente da 
coleção “Filhos da Terra” durante 
premiação.

 SERvIÇO
l 17ª Concurso Literário Filhos da 

Terra
l Hora: 16h - premiação infantil / 

19h - premiação adulto
l Local: Teatro Municipal Merciol 

Viscardi - Rua Milton Terra Verdi, 
420 - Centro Cultural

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  CADASTRAMENTo

Microchipagem gratuita 
de cães acontece no fim de 
semana no Jd. Pôr do Sol
Em breve, projeto também será implantado para gatos

A 
microchipagem gra-
tuita de cães em 
Fernandópolis é um 
projeto de em fase 
inicial da Prefeitu-
ra de Fernandópo-

lis, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Centro de Controle de 
Zoonoses, e acontece em diferentes 
bairros da cidade até o final de 2019. 

Neste final de semana o projeto es-
tará na unidade de saúde do Pôr do 
Sol, das 08 às 15h. Os interessados 
deverão procurar um dos pontos de 
microchipagem nas datas estabele-
cidas, acompanhados pelo seu ani-
mal e documentos pessoais para efe-
tivação do cadastro. 

Os donos de cães poderão implan-
tar microchips de segurança em 
seus animais de estimação. A inicia-
tiva visa garantir um controle popu-
lacional de cães do município. Em 
casos de abandono, maus-tratos ou 
perca, o proprietário do animal será 
acionado pela equipe do Centro de 
Zoonoses, que será responsável pe-
lo comando do sistema.

A implantação do microchip garan-
te a identificação do cão e de seu 
proprietário em qualquer tipo de 
ocorrência que envolva o animal. Por 
exemplo, se o animal fugir, ele pode 
ser identificado e o CCZ entrará em 
contato com o proprietário.

CONFIRA AS
PRÓXIMAS DATAS

l 23/11 - Padaria São Francisco - das 
08h às 15h

l 30/11 - Posto de Saúde do CAIC - 
das 08h às 15h

l 07/12 - Área do Lazer do Santa Bár-
bara - das 08h às 15h

l 14/12 - Centro Comunitário de Bra-
sitânia - das 08h às 15h

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis



A8 |  Política | SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019 

à  RECURSoS

Municípios da região 
celebram convênios
de R$ 5 milhões
Projetos voltados à infraestrutura serão patrocinados pelo 
Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos

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) 99627-6349  (PARTIC.)

CoNSÓRCIo CoNTEMPLADo
CRÉDITo R$ 350 MIL

PARA CoMPRA DE IMÓVEL /
CoNSTR. / CAPITAL GIRo

PEço R$ 36 MIL +  TRANSF.  DIV.

N
esta semana, os 
prefeitos das cida-
des de Pontalinda, 
Guarani d’Oeste, 
Mira Estrela, Me-
sópolis e Planalto 

estiveram em São Paulo para assi-
natura dos convênios do FID (Fun-

do Estadual de Defesa dos Interes-
ses Difusos), da Secretaria de justiça 
e Cidadania. Os projetos contempla-
dos são de infraestrutura e somam 
aproximadamente R$ 5 milhões em 
investimentos do Governo do Esta-
do de São Paulo.

Mesópolis receberá R$ 528.246,48 
para reforma, construção e adapta-
ção da Prainha Municipal. Planalto 
investirá R$ 995.798,40 no desasso-

reamento e revitalização da Lagoa 
do Mico. Mira Estrela viabilizará 
a tão esperada revitalização e da 
Prainha Fluvial com recursos de R$ 
893.600,63. A área poliesportiva de 
Pontalinda vai receber R$ 999.993,64 
para melhorias. já em Guarani 
D’Oeste serão R$ 949.956,91 para re-
paração e revitalização do Núcleo de 
Turismo Esporte e Lazer Ecológico.

Carlão Pignatari prestou apoio aos 

municípios desde a apresentação 
dos projetos e trabalhou para viabi-
lizar a liberação dos recursos. “São 
investimentos muito importantes, 
que farão a diferença no dia-a-dia da 
população dos nossos municípios”, 
destacou o líder do governo joão Do-
ria. Também acompanharam a assi-
natura o Deputado Itamar Borges e 
a Diretora de Gerenciamento de Fun-
dos, Simone Silveiras.

Políticos dos municípios contemplados junto ao atual líder de governo na Assembleia Legislativa

Foto: Divulgação/Ass. de Imprensa

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Deputado Carlão Pignatari
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à  ATENção!

Defesa Civil do Estado 
emite alerta de chuvas
e ventos fortes
Previsão é válida até a próxima segunda-feira, 11; 
órgão recomenda cautela em casos de tempestades com raios

A 
Defesa Civil do Es-
tado de São Paulo 
alerta para a ocor-
rência de chuvas in-
tensas, com ventos 
fortes e raios, para 

os próximos dias em todo o Estado 
de São Paulo. A previsão é válida até 
a próxima segunda-feira, 11.

De acordo com o órgão, chuvas po-
dem vir acompanhadas de ventos 
de até 60 km/h, com rajadas e des-
cargas elétricas. Em todo o Estado 
a previsão é de que as chuvas che-
guem até 100 milímetros. Para a Bai-
xada Santista e Litoral norte a previ-
são é maior, de até 200 milímetros.

Em casos de ocorrências de raios, 
a Defesa Civil recomenda procurar 
abrigo e evitar áreas abertas. Pa-
ra evitar acidentes, é recomendado 
também:

CUIDADOS FORA DE CASA
l Abrigue-se em uma casa, edifício 

ou em alguma instalação subter-
rânea, como estações de trem ou 
metrô;

l Caso esteja em um veículo, não 
saia. Feche os vidros e não encos-
te nas partes metálicas;

l Evite lugares abertos, como esta-
cionamentos, praias, campos de 
futebol, entre outros;

l Saia imediatamente do mar, rio, la-
go ou piscina;

l Mantenha distância de objetos al-
tos e Isolados, como árvores, pos-
tes e quiosques;

l Afaste-se de objetos metálicos 
grandes e expostos, como trato-
res, escadas, cercas de arame;

l Evite soltar pipas a não carregue 
objetos, como varas de pesca e si-
milares;

l Evite andar de bicicleta, motoci-

cleta ou a cavalo;
l Se não houver abrigo por perto, fi-

que agachado com os pés juntos 
até a tempestade passar;

l Não se deite no chão.
CUIDADOS EM CASA

DURANTE A TEMPESTADE
l Afaste-se de aparelhos e objetos 

ligados à rede elétrica, como TVs, 
geladeiras e fogões;

l Afaste-se de janelas, tomadas, tor-
neiras, canos elétricos e evite to-
mar banho.
Em casos de emergência, acione 

a Defesa Civil pelo telefone 199, ou 

também os Bombeiros (193) e a Po-
lícia Militar (190).

ALERTAS NO
CELULAR E NA Tv

A Defesa Civil do Estado envia 
alertas gratuitamente por SMS com 
informações em tempo real sobre 
chuvas fortes e alagamentos. Bas-
ta cadastrar o número enviando seu 
CEP para 40199. É possível acom-
panhar avisos de ocorrências tam-
bém pelo perfil @defesacivilsp no 
Twitter.

Desde 28 de outubro, clientes de 
TV por assinatura recebem mensa-

gens de alertas de desastres natu-
rais, na iminência de eventos como 
alagamentos, enxurradas, desliza-
mentos de terra, vendavais e chu-
vas de granizo.

As mensagens aparecem em for-
mato de um pop-up (imagem so-
breposta à tela) com tempo de ex-
posição de 10 segundos. Não é 
necessário se cadastrar para rece-
ber as notificações de emergência 
pela TV paga. Há opção de o assi-
nante fechar o pop-up se desejar.

Fonte: Portal do Governo

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare Saiba mais em:

vempoupareganhar.com.br 

AGORA É

RETA FINAL

Pr
om

oç
ão

 vá
lid

a d
e 0

1/
04

/2
01

9 a
 16

/1
2/

20
19

. P
ara

 m
ais

 in
for

m
aç

õe
s, 

co
ns

ult
e a

s c
on

diç
õe

s g
era

is,
 o 

reg
ula

m
en

to
 

e a
s c

ara
ct

er
íst

ica
s e

ss
en

cia
is 

em
 w

ww
.ve

m
po

up
ar

eg
an

ha
r.c

om
.br

. T
ítu

lo 
de

 pa
ga

m
en

to
 ún

ico
 da

 m
od

ali
da

de
 in

ce
nt

ivo
 

em
iti

do
 pe

la 
ICA

TU
 CA

PIT
AL

IZA
ÇÃ

O S
/A

, C
NP

J/
MF

 nº
 74

.26
7.1

70
/0

00
1-

73
, P

ro
ce

ss
o S

US
EP

 nº
 15

41
4.9

01
23

7/
20

17
-

71
. A

pó
s a

 re
ali

za
çã

o d
o s

or
te

io,
 se

u p
rêm

io 
es

ta
rá 

dis
po

nív
el 

pa
ra 

pa
ga

m
en

to
 pe

lo 
pr

az
o p

res
cri

cio
na

l e
m

 vi
go

r, o
 qu

al,
 

at
ua

lm
en

te
, é

 de
 5 

an
os

, c
on

for
m

e p
rev

ist
o n

o C
ód

igo
 Ci

vil
 de

 20
02

. S
AC

 Pr
om

ot
or

a 0
80

0 7
24

 72
20

. S
AC

 - 0
80

0 7
24

 
72

20
 / 

De
fic

ien
te

s A
ud

iti
vo

s o
u d

e F
ala

 - 0
80

0 7
24

 05
25

. O
uv

id
or

ia
 - 0

80
0 6

46
 25

19
.

Economize
e concorra



imóveis

vende-se rancho de frente para rio
Imóvel com 2 quartos com suíte, sala grande, cozinha grande, lavanderia, quiosque de 60 mts (tudo 
com madeiramento tratado), 2 banheiros externos próximos ao quiosque e dispensa grande. Tudo com 
laje (exceto os cômodos externos). valor: R$ 300.000,00 (Aceito troca em 50% do valor - Consultar). In-
teressados ligar (17) 99715-4897.

Anuncie aqui: envie mensagem pelo Whatsapp para: (17) 99715-4897 

vENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis localizada 
na Rua Bahia, 196, com 3 quartos, 
2 banheiros, 2 salas, cozinha, co-
pa, área de serviço e garagem pa-
ra 2 carros. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua Her-
minio Antoniolli, 66, Parque Paulis-
tano, com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Terre-
no grande que dá para fazer outra 
casa. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Francisco Alvizzi 117, jardim Pau-
listano, com 2 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. Terreno grande que 
dá para fazer uma edicula. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534 / 99715-
4897.
----------------------------------------
vENDE-SE CHÁCARA
Chácara  em Fernandópolis na Rua 
Antônio Papa 1078, Ipanema, em 
torno de 6 lotes. Área com 2 casas, 
sendo que a maior tem 2 quartos, 

sala, banheiro, cozinha e alpendre. 
Vai ser asfaltada a rua, com água, 
esgoto e luz. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
NEGÓCIO DE OCASIÃO
Vende-se área de 2.400 metros qua-
drados no perímetro urbano escritu-
rada. Interessados ligar (17) 99715-
4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno na Avenida Verg-
naud Mendes Caetano, no centro - 
Ótimo preço. Interessados ligar (17) 
99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE ÁREA
Vende-se área de 1.800 metros qua-
drados com escritura na área urba-
na de Fernandópolis. Interessados 
ligar (17) 99658-2534.
----------------------------------------
vENDE-SE OU TROCA-SE CASA
Vende-se ou troca-se casa no jar-
dim Santa Filomena, com suíte com 
guarda roupa embutido, 2 quar-
tos, sala, copa, cozinha toda pla-
nejada, banheiro, lavanderia, área 
com churrasqueira, garagem pa-
ra dois carros, toda equipada com 

cerca elétrica, concertina e sistema 
de alarme.  Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno no Parque Gra-
madão com 690 metros quadra-
dos, quitado. Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Santa Alberti-
na, no jardim Itália, anexo à Prai-
nha, com área de 269,14 m2, ide-
al para área de lazer. R$ 42.000,00. 
Interessados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Ouroeste, 
no jardim São Lourenço VI, com 
200,33 m2 (ideal para Minha Ca-
sa, Minha Vida). R$ 25.000,00. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENOS
2 terrenos quitados e vizinhos em 
Ouroeste, com 365,76 m2 e 371,90 
m2, respectivamente, no jardim 
São Lourenço VI. R$ 50.000,00 ca-

da. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Terreno em Valentim Gentil com 
1.550 m2 de área, contendo dois 
galpões para indústria, com área 
coberta total de 700 m2, alugados 
por R$ 2.100,00 por mês, no Dis-
trito Industrial (área urbana). R$ 
500.000,00. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENOS
2 terrenos vizinhos em Valentim 
Gentil, no Residencial Montebe-
lo, primeira quadra, defronte a 
Choplândia, cada um com área de  
970,29 m2. R$ 230.000,00 cada. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Terreno em Cosmorama, no jar-
dim Progresso, de esquina, com 
292,38 m2 (possibilidade de des-
membrar e fazer dois lotes com 
tamanho para Minha Casa, Mi-
nha Vida). R$ 45.000,00. Inte-
ressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897. 

A10 |  Classificados | SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019 
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à  NoVIDADE

Usuário poderá escolher 
se quer ser adicionado 
em grupo de WhatsApp
A função ainda não está disponível a todos os usuários,
mas isso deve ocorrer nos próximos dias, de acordo com o WhatsApp

O 
WhatsApp divulgou 
na quarta-feira, 6, 
uma nova configu-
ração de privacida-
de que permite ao 
usuário evitar que 

desconhecidos o adicionem em gru-
pos de conversa.

O recurso era testado na Índia 
desde abril. Agora, começa a fun-
cionar gradualmente em todos os 
países onde o aplicativo opera. Era 
uma demanda especial para o Bra-
sil, onde a inclusão de integrantes 
em grupos sem permissão virou 
uma prática comum na época das 
eleições.

O controle também deve minimi-
zar o efeito de conteúdos virais dis-
seminados em grupos.

Para ativar o recurso, o usuário de-
ve abrir o WhatsApp e fazer o se-
guinte caminho: configurações, con-
ta, privacidade e grupos. Na última 
opção, decide quem tem permissão 
para adicioná-lo em grupos: todas 
as pessoas, apenas seus contatos 
ou apenas alguns de seus contatos.

Administradores de grupos que 
não puderem incluir uma pessoa que 

tenha ativado o controle poderão en-
viar um convite privado via conversa 
individual para o usuário, que esco-
lhe se deseja entrar no grupo. Ele te-
rá três dias para aceitar o convite an-
tes que expire, segundo a empresa.

A função ainda não está disponível 

a todos os usuários, mas isso deve 
ocorrer nos próximos dias, de acor-
do com o WhatsApp. É preciso estar 
com o aplicativo atualizado na últi-
ma versão.

A medida segue outras mudan-
ças que tentam tornar o aplicativo, 

que pertence ao Facebook, um pou-
co mais privativo, como a redução 
do limite de encaminhamentos de 
mensagens, de 20 para cinco, e o se-
lo que aparece quando uma mensa-
gem é encaminhada a partir de ou-
tra conversa no mensageiro.



Mirassol renova
contrato com técnico
Ricardo Catalá para 2020

à  MAIS UMA TEMPoRADA

Comandante é confirmado pelo Leão para disputas do Paulistão e Copa Paulista

esporte

O 
Mirassol anunciou 
nesta quarta-feira 
a renovação de con-
trato com o técnico 
Ricardo Catalá por 
mais uma tempora-

da. Agora, de acordo com o comu-
nicado publicado no site oficial do 
Leão, o comandante ficará no clube 
para a temporada de 2020, na dispu-
ta do Paulistão no primeiro semestre.

“O sentimento é de felicidade 
por tudo o que estamos construin-
do dentro do clube e por esta opor-
tunidade de dar continuidade, mas 
minha figura é apenas o rosto deste 
trabalho que é realizado por todos 
os colaboradores, comissão técnica, 
direção e atletas”, disse o técnico.

Apesar da eliminação na semifi-
nal da Copa Paulista, um dos princi-
pais objetivos do Mirassol para esta 
temporada, Ricardo Catalá conse-
guiu conquistar a confiança da di-
retoria da equipe.

“A palavra que define a sensação 
de estar em mais um Paulistão é feli-
cidade. Disputar o estadual mais im-
portante do país é uma grata opor-
tunidade de demonstrar a todos que 

acompanham o clube do que somos 
capazes de realizar”, finalizou. 

O início da preparação do Miras-

sol para a disputa do Campeona-
to Paulista começa neste mês, mas 
ainda não tem data definida. O ti-

me de Ricardo Catalá está no Gru-
po C, ao lado de São Paulo, Ituano e 
Inter de Limeira.

 Da REDAção

contato@oextra.net

O comandante ficará no clube para a temporada de 2020, na disputa do Paulistão no primeiro semestre
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à  MUNDIAL

Atleta fernandopolense 
já treina na Bélgica
Sensei foi convocado duas vezes para o Mundial, uma em 2018 e agora em 2019

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA.
AVISO LICITÇÃO

Edital do Leilão Público n.º 001/2019. Proc. n. º 060/2019. Objeto: Alienação de Veículos, Maquinários e Equipamentos: A) Ca-
minhão Ford F-12.000, ano 2008 – Placa CPV 1424, potência 170HP, cor branca, diesel, nas condições que se encontra foi avaliado 
por R$ 10.000,00 (dez mil reais); B) Micro-ônibus Volare V6 (médico/odontológico), ano 2006, placa CPV 1416, cor branca, diesel, 
140 CV, ar condicionado, equipado com um consultório odontológico e um consultório ginecológico, nas condições que se encon-
tra foi avaliado por R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); C) Minibus Fiat Ducato, Adaptado para Cadeirante, ano/modelo 2009/2010, 
Placa EEF-2932, nas condições que se encontra foi avaliado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais); D) Trator agrícola New Holland 
TS6020, ano 2010, nas condições que se encontra foi avaliado por R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); E) Caçamba basculante, 
cap. 06 m3, ano 2008, nas condições que se encontra foi avaliado por R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e F) UM TANQUE REAFRIO 
6.000 lts. para transporte de leite com motor e bomba acoplado, nas condições que se encontra foi avaliado por R$ 20.000,00 (vin-
te mil reais). Encerramento e Leilão Público no dia 26 de Novembro de 2019, às 13h30 min. Informações e Cópia do Edital no Site: 
www.miraestrela.sp.gov.br e setor licitação do Município de Mira Estrela, à Rua: Manoel Estrela Matiel, 685 e – Fone (17) 3846-
1174. Mira Estrela, 07 de Novembro de 2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges – Prefeito Municipal.

Uma publicação: Sexta-feira, dia 08 de Novembro de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.656.

atos oficiais
 

D
esembarcou em 
Bruxelas, o sensei 
fernandopolense, 
Adauto Guarnieri, 
que já treina em solo 
belga preparando-se 

para representar o país, juntamente 
com a delegação de atletas da Fede-
ração Brasileira de Karatê, no Cam-
peonato Mundial que será realizado 
no próximo sábado (09).

O sensei fernandopolense garan-
tiu sua classificação no Katá Mas-
ters – modalidade que apresentará 
junto com mais três brasileiros neste 
ano - após obter bons resultados no 
Campeonato Brasileiro, sendo meda-
lhista por dois anos consecutivos e 
pontuando como o melhor do Esta-
do de São Paulo.

Pelas redes sociais, Guarnieri con-
firmou sua chegada e adiantou que 
um dos maiores desafios antes da 
competição de sábado é adaptar-se. 
“Por hoje é treinamento para adap-
tação do corpo e quebrar o jetlag da 
viagem. Além do país ser muito ge-
lado a alimentação também se torna 
um grande desafio. Por aqui há a tra-
dição de muita massa, muito açúcar. 
Nada saudável antes de uma com-
petição, dá aquela saudade do nos-
so e arroz com feijão”, conta o sen-
sei, que iniciará os treinos técnicos 
nos próximos dias.

A competição é promovida pela Ci-
ka World, uma federação belga de 
Artes Marciais que reúne artistas e 
atletas marciais em eventos por to-
do o globo.

“São mais de 1.000 karatecas do 
mundo todo, de diferentes gradua-
ções e modalidades. Até o momento, 
não tivemos contato com nenhuma 
outra delegação, o que gera ansie-
dade por não conseguirmos analisar 
nada dos nossos adversários. Mas 
até sábado estaremos prontos”, fi-
naliza Guarnieri. 

Para participar do Mundial, Adau-
to, que é também professor do pro-
jeto “Bom de Escola, Bom de Es-
portes’, contou com o apoio da 
Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Esportes, empresá-
rios, amigos e pais de alunos.

Adauto garantiu sua classificação no Katá Masters – modalidade que apresentará junto com mais três brasileiros

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis
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MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Rita tenta consolar Serginho. Meg diz a Lígia que 
não quer mais saber de Beto. Rui conversa com Ri-
ta sobre Nina. Regina afirma a Guga que conver-
sará com Max. Rita reclama para Anjinha, jaque-
line e Raíssa sobre a pressão que Rui está fazendo 
contra ela. Filipe se surpreende quando Leila afir-
ma que ela o tem como um grande amigo. Rui exi-
ge que Ramila e Solange apaguem suas fotos das 
redes sociais. Beto alerta Guga que Meg pode ser 
prejudicada, caso ele brigue com Max. Max ex-
pulsa Guga de casa. Lígia vê Rui próximo a Nina 
e aborda o rapaz.

BOM SUCESSO
Sexta-feira, 19h15

Sofia filma Marcos resgatando Peter. Marcos 
e Sofia levam Paloma e Peter para casa. Tonho 
não gosta de ver Waguinho ajudando Lulu. Ali-
ce estranha quando Ramon conta que está fa-
zendo aula de dança com Francisca. Gabriela 
e Alice não gostam da presença de Marcos em 
casa. Sofia promete ajudar Marcos a conquis-
tar Paloma. Ramon confessa a Francisca que 
ainda está ligado a Paloma. Marcos mostra a 
Paloma a cabana que construiu com a ajuda 
de Sofia, e diz que o lugar será especial para 
eles. Paloma beija Marcos.

ÉRAMOS SEIS 
Sexta-feira, 18h00

Lola cuida de júlio. A parteira avalia a barriga 
de Olga. Olga se irrita quando Zeca diz que cha-
mou justina para ficar em sua casa. júlio discu-
te com Alfredo. Assad ameaça Soraia, que afir-
ma não querer ir ao seu casamento. Clotilde se 
irrita quando Maria insiste que ela vá para São 
Paulo. julinho decide ir com Lili ao clube. Almei-
da se preocupa quando júlio diz que vai ao ca-
baré. Marcelo convence Carlos a encontrar com 
ele no clube. Lola chega à loja, e Almeida se sur-
preende. Alfredo vê júlio dançando com Marion.

AS AvENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Gael e Benício fazem as pazes. Bento questiona Ru-
th sobre a conversa que a ouviu. Após o beijo com 
Vini, Mirela perde muitos seguidores. Gabi vai até 
a casa de Vini e diz aos pais do menino que Mire-
la não passa de uma interesseira. Durval e Afonso 
chegam à casa de Pendleton e começam a discu-
tir. Poliana diz que irá ficar com Pendleton, mas pe-
de para passar uma última noite na casa de Durval. 
Sara diz a Pendleton que Ester encontrou a passa-
gem secreta para o laboratório em seu quarto. Lui-
sa diz a Poliana que irá lutar pela sua guarda a todo 
custo. Pendleton diz a Ester que Poliana irá morar 
com eles a partir então, e as duas irão conviver co-
mo irmãs. Luisa decide acompanhar Poliana.

TOPÍSSIMA
Sexta-feira, 20h50

André deixa a delegacia e segue para casa. ja-
de fica triste com a possibilidade de deixar o país 
com Thaís. O advogado de Lara se encontra com 
Carlos e revela que ela queria proteger Sophia de 
Paulo Roberto. Diante de Yasmim, Pedro nega ter 
matado Lara. Bruno pede para Canarinho não en-
tregar o dossiê para a polícia. André discute com 
Thaís. Inês diz acreditar na inocência de Sophia. 
Angélica visita Sophia no hospital e a confunde, 
fazendo a pensar que pode ter matado a própria 
mãe. Pedro diz que contratou uma pessoa de con-
fiança para tentar recuperar o dossiê de Bruno.

A DONA DO PEDAÇO
Sexta-feira, 21h00

Amadeu desiste de defender jô. Kim reclama de Vi-
vi aceitar os caprichos de Camilo. Agno explica seu 
plano para Bernardo. Téo volta a fotografar. Agno con-
versa com Adriano sobre a pasta com o documento de 
Maria da Paz. Zé Hélio avisa à família que se casará 
com Beatriz. Abel pede Britney em casamento. Agno 
contrata Zé Hélio. Téo e Kim falam de Camilo para Yo-
hana, que desconfia do comportamento do parceiro 
com Vivi. Camilo avisa a Álvaro que Amadeu abando-
nou o caso de jô. Zé Hélio pede demissão e Fabiana 
fica furiosa. jô conversa com Tibério, seu novo advo-
gado. Agno acerta seu plano com Bernardo. Fabiana 
contrata Bernardo. Tibério alerta jô para os riscos de 
seu plano para se livrar da condenação.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIES
Época de aperfeiçoa-
mento pessoal incluirá 

práticas espirituais e autoconheci-
mento. Avalie as motivações. Talvez 
você encontre outros sentidos para a 
vida com Mercúrio retrógrado. Novas 
relações e viagens trarão entusiasmo 
e confiança em um futuro com maior 
segurança. Concretize mudanças, 
encerre disputas, assuma sua me-
lhor versão e dê mais leveza à vida.

SAGITÁRIO 
Sentimentos profundos 
envolverão a família. Di-

ferenças e fragilidades desperta-
rão compaixão. Ofereça ajuda, mo-
tive os filhos e imprima a energia de 
amor nos encontros de hoje. A vida 
social continuará animada e diver-
tida. Bom para entrar em um novo 
grupo e conquistar amizades. Vê-
nus e júpiter em seu signo mante-
rão o astral em alta.

GêMEOS
Esforços serão recom-
pensados com muito su-

cesso e maior abrangência do tra-
balho. O dia trará reconhecimento 
público, aumento de audiência e, 
apesar de entraves e atrasos, os re-
sultados serão louváveis e fortalece-
rão a posição. Fase de mais prazer, 
fertilidade e paixão no amor. Planos a 
dois serão como uma brisa refrescan-
te em tempos de responsabilidades.

AqUÁRIO 
Oportunidade de viagem 
com amigos cobrará me-

lhor planejamento. Compromissos 
profissionais interferirão. Talvez vo-
cê precise de mais detalhes e confir-
mação de custos ou datas. O traba-
lho caminhará bem e proporcionará 
maior segurança financeira. Mesmo 
com atraso de respostas, negócios 
estarão aquecidos. Fase de sucesso 
e de maior visibilidade na carreira.

PEIXES 
Lindo momento para rea-
lizar os desejos, ir ao en-

contro do amor e iniciar fase de maior 
projeção na carreira. Planos futuros 
estarão a mil. Um projeto criativo ga-
nhará forma hoje. Talvez você precise 
de mais prazo para finalizar um tra-
balho acadêmico, acertar documen-
tação ou iniciar um curso fora. Reú-
na a família em uma viagem, resgate 
amizades e compartilhe sonhos.

vIRGEM 
Momentos mágicos e ca-
rinhosos no amor prova-

rão que a vida vale a pena. Espere 
por conversas significativas e trans-
formadoras. A vida íntima adquiri-
rá tons quentes em um reencontro 
especial. Esclareça mal-entendidos 
e reflita seriamente sobre mudan-
ças. A união familiar trará suporte 
na concretização dos planos. Apro-
funde o diálogo com filhos e irmãos.

ESCORPIÃO 
Dia de realizar sonhos. 
Ceda às tentações gas-

tronômicas, compre presentes e 
mimos, viva o momento e curta as 
coisas boas da vida. Fantasias ro-
mânticas intensificarão o amor. Vo-
cê estará com sorte em tudo que fi-
zer. Decida rumos, mude de opinião 
e abra a cabeça para novas experiên-
cias. Caminhos de maior realização 
pessoal estarão iluminados.

TOURO
Encerramentos e formali-
zações marcarão esta fa-

se. Aproveite para finalizar um pro-
jeto e iniciar outro. Os encontros de 
hoje trarão oportunidades de traba-
lho e dicas de saúde. Ótimo para ini-
ciar um tratamento ou exercícios físi-
cos e melhorar a qualidade de vida. 
Viagens, sintonia com a natureza e 
clima relaxado favorecerão o amor. 
Cultive amizades inspiradoras.

CAPRICÓRNIO 
Palavras emocionadas 
amolecerão o coração. 

Espere por declarações de amor, 
carinho de amigos e encontros ca-
suais que tocam a alma. Apesar de 
tantas emoções, você manterá os 
dois pés no chão e poderá alterar 
escolhas na equipe de trabalho. No-
vo empreendimento ganhará força 
e soluções originais. Embates de fa-
mília e moradia cobrarão decisões.

LEÃO 
Casa, herança, docu-
mentos do passado, re-

formas e vida familiar cobrarão so-
luções mais efetivas, com Mercúrio 
retrógrado, até o dia 20. Melhore a 
eficiência das estruturas e a orga-
nização diária. Mesmo com excesso 
de demandas, não adie atividades 
que dão prazer e aliviam o estres-
se. Tempo para você e para convi-
ver com os filhos será fundamental.

LIBRA 
Bases mais fortes no tra-
balho, finanças e vida fa-

miliar favorecerão o amor. Palavras 
carinhosas e motivadoras aumenta-
rão a confiança em uma relação es-
pecial. Trocas generosas darão sabor 
ao dia. Acelere as comunicações. Vo-
cê terá grande sucesso em apresen-
tação de ideias, entrevistas, provas e 
estudos. Se estiver só, novo roman-
ce começará com conversa animada.

CÂNCER
O planejamento de via-
gens esbarrará na agen-

da apertada. Invista em um coti-
diano mais gostoso, com cuidados 
corporais e hábitos saudáveis. Você 
descobrirá o prazer de cada dia sem 
altas idealizações. O foco no desen-
volvimento pessoal trará mais segu-
rança nas relações de trabalho e no 
amor. Amigos de longe farão con-
tato hoje. Novidades motivadoras.
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celebridades
Casamento de zé Neto 
reúne estrelas da
música em Rio Preto
Durante a festa, os noivos fizeram o ’Chá de Revelação’ do bebê que estão esperando

à  CERIMÔNIA

 Zé Neto
e Natália

O 
cantor sertanejo 
Zé Neto (da 
dupla Zé Neto 
e Cristiano), 
se casou nesta 
terça-feira 

(dia 5) com a influencer Natália 
Toscano. A cerimônia religiosa foi 
realizada em Cedral e a festa que 
celebrou a união do casal reuniu 
estrelas da música no Villa Conte, 
em Rio Preto. 
Entre padrinhos e convidados, 
marcaram presença no 
casamento o amigo e parceiro 
Cristiano, com a mulher, Paula 
Vaccari, a cantora Maiara (da 
dupla Maiara & Maraisa) e o 
sertanejo Fernando (da dupla 
Fernando & Sorocaba). O cantor 
Daniel, a dupla Munhoz & 
Mariano, o produtor musical 
Geninho, da Work Show, e a 
dupla Marcos & Belutti também 
estavam entre os convidados.
Durante a festa, os noivos fizeram 
o ’Chá de Revelação’ do bebê 
que estão esperando. Zé Neto 
e Natália, que já são pais do 
josé, de 2 anos, estão ansiosos 
pela chegada da filha que vai se 
chamar Angelina.

Veja mais na
próxima página
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CVC Fernandópolis  (17) 3348-1900
Rua Espirito Santo, 1459

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, em voo classe econômica para pacotes que 
incluem passagem aérea. As condições ofertadas fi cam sujeitas à disponibilidade de datas e horários de voo 
optados e vagas em hotéis. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque 
cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Preços calculados com câmbio 03/10/2019  US$ 1,00 = R$ 4,36  válido por tempo limitado. Os pacotes devem 
ser calculados com o câmbio do dia da compra. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes 
sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com 
juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 
vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Sujeitos à aprovação de crédito. Ofertas válidas apenas para compras nas lojas físicas.

GRAMADO
5 diárias de hospedagem no Hotel Cabanas Jardim de
Flores com café da manhã, passagem aérea, traslado 
aeroporto/hotel aeroporto e passeio.

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140 reais
Preço válido para saída em 16 de janeiro de 2020.

VITÓRIA
3 diárias de hospedagem no Hotel Quality Vitoria
com café da manhã, passagem aérea e traslado 
aeroporto/hotel aeroporto.

6 diárias de hospedagem no Hotel Reymar Express  
com café da manhã, passagem aérea, traslado 
aeroporto/hotel aeroporto e passeio.

Por apenas R$ 1.980
ou 10x iguais de198  reais
Preço válido para saída em 02 de janeiro de 2020.

MACEIÓ

Por apenas R$ 1.850
ou 10x iguais de185  reais
Preço por pessoa com saída em 21 de março de 2020.

BUENOS AIRES
3 diárias de hospedagem no Hotel Esmeralda Palace
com café da manhã passagem aérea, traslado aeroporto
/hotel aeroporto e passeio.

4diárias de hospedagem no Hotel Dan Inn  
com café da manhã, transporte rodoviário,
passeios e seguro viagem.

Por apenas R$ 2.600
ou 10x iguais de260 reais
Preço válido para saída em 02 de janeiro de 2020.

FOZ DO IGUAÇU

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140  reais

(RODOVIÁRIO)

Preço válido para saída em 08 de julho.

7 diárias em alto mar a bordo do Navio Soberano com
TUDO INCLUÍDO passando por Rio de Janeiro, Búzios,
Copacabana e Camboriú.

REVEILLÓN EM ALTO MAR

Por apenas R$ 3.468
ou 12x iguais de289 reais
Preço válido para saída em 28 de dezembro.

Seus pontos Livelo valem 
lojas CVC

de Verão

A cerimônia religiosa 
foi realizada em Cedral 

e a festa que celebrou 
a união do casal reuniu 

estrelas da música no 
Villa Conte, em Rio Preto



A18 |   Extra Mais  | SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019

Após 18 anos, ator Bruno 
Gagliasso não renova 
contrato e deixa a Globo

B
runo Gagliasso não faz mais 
parte do elenco fixo da TV 
Globo. O ator decidiu tomar 
as rédeas da sua própria 
carreira e deixou a emisso-
ra após 18 anos. Seu último 

trabalho no canal foi em ‘O Sétimo Guar-
dião’. 

Embora o contrato de exclusividade do 
ator tenha sido rompido, Bruno poderá re-
tornar para a emissora caso assine con-
trato por obra, ou seja, para receber por 
determinada produção, sem quaisquer 
vínculos trabalhistas.

A assessoria de Bruno confirmou que o 
ator deixou a Globo e destacou: “a emis-
sora desejava renovar o contrato, e o Bru-
no manifestou seu desejo de trabalhar por 
obra, de modo que ele possa ter maior li-
berdade artística. A decisão foi consensual 
e amigável, com os dois lados felizes. Res-
salto que Bruno é grato por todos os anos 
de contrato e todo o seu amadurecimento 
como ator na Rede Globo”.

O ator decidiu 
tomar as rédeas 
da sua própria 
carreira
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Piovani torce pelo 
relacionamento de Scooby

L
uana Piovani parece estar ani-
mada com o relacionamento 
de Pedro Scooby e Cintia Di-
cker, assumido durante o Rock 
in Rio. Depois de ter desejado 
que o casal desse “uma irmã-

zinha ruiva para Liz”, sua filha com o sur-
fista, a atriz disse que reagiu bem ao vê-lo 
com outra. “Paixão faz bem a qualquer um, 

mas já o vi assim antes. Estou esperando o 
dia de vê-lo comprometido”, respondeu a 
um seguidor.

Em outro comentário, Luana também com-
parou o atual romance de Scooby ao anterior, 
com Anitta. “Ele comentou comigo antes. Fi-
co feliz em vê-lo bem, mas é que tem uma di-
ferença de ofício e nível de seguidores. Expo-
sição muito diferente”, escreveu.

e Cintia Dicker:
“espero vê-lo 
comprometido”

Luana, ex de 
Pedro Scooby, 
desejou sorte 
para o casal



social
A20 |   Extra Mais  | SEXTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2019

A bela Amanda Magolo também está na 
lista dos homenageados de hoje.

A jornalista 
Clara Moreno 
se prepara para 
apagar as velinhas 
nesta sexta-feira. 
Parabéns!

Larissa Fernanda 
comemorou 

mais um ano 
de vista nesta 

quinta-feira, 07, 
e recebeu muitos 

cumprimentos 
pela data.

O cantor Neto 
Cantelle é muito 
homenageado 
por amigos e 
familiares.


