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à  UBS PÔR DO SOL

Ainda de acordo com a Universidade Brasil, 
Santa Casa também não efetuou pagamentos

Universidade justifica 
atraso no pagamento 
de médicos: “estamos 
revisando documentação”

A Universidade Brasil deu 
o seu posicionamento em 
relação à paralisação de 
médicos que atendem na 
UBS do Pôr do Sol, em Fer-

nandópolis, iniciada nesta segunda-fei-
ra, 2. Cerca de 10 médicos, de diversas 
especialidades, como cardiologia, cirur-
gia geral e pediatria, pararam os atendi-
mentos por falta de pagamento da univer-

sidade. Em nota, a instituição de ensino 
disse que está analisando a documenta-
ção e as atividades discentes dos alunos 
e que, somente após a revisão, irá libe-
rar os pagamentos. Página A9

Empréstimo na Caixa 
de R$ 6 milhões será 
usado para nova fase de
recapeamento

à   UBS PÔR DO SOL
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Prefeitura 
envia Projeto 
de Lei que 
regulamenta 
transporte
por aplicativo

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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O poder Executivo enviou para a Câ-
mara Municipal de Fernandópolis Pro-
jeto de Lei que regulamenta a atividade 
de motorista de aplicativos no municí-
pio. A propositura estabelece critérios 
para o cadastro de motoristas, regula-
mentação das empresas e distingue 
este tipo de atividade para a exercida 
por taxistas. De acordo com o texto, as 
empresas de aplicativos de transporte 
serão obrigadas a enviar relatórios pe-
riódicos, com dados relacionados às 
rotas e distâncias percorridas e esta-
tísticas das viagens visando o planeja-
mento da mobilidade urbana do muni-
cípio. Página A3
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U
m acordo de tra-
balho entre os 
sindicatos dos 
comerciários e 
do Comércio Va-
rejista definiu, 

em Fernandópolis, o cronograma 
de abertura do comércio no perí-
odo que antecede o Natal e o Ano 
Novo. 

De acordo com o acordo, a abertu-
ra das lojas será até as 22h a partir 
de terça-feira, 10 e se estenderá até 
23 de dezembro. Nesse período as 
lojas abrirão às 9h. Nos sábados 7, 

14 e 21 o horário de funcionamen-
to do comércio será das 9h às 18h. 

Na véspera de Natal as lojas 
abrem das 9h às 18h. Dia 26, o 
comércio funciona das 9h às 18h. 
Na véspera de Ano Novo, dia 31, 
as lojas funcionam até as 16h. No 
dia 2, o comércio volta a funcio-
nar às 12h.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  TECNOLOGIA

Prefeitura envia Projeto 
de Lei que regulamenta 
transporte por aplicativo
Exigência de emplacamento na cidade é um dos itens da nova norma

O 
poder Executivo en-
viou para a Câmara 
Municipal de Fer-
nandópolis Projeto 
de Lei que regula-
menta a atividade 

de motorista de aplicativos no muni-
cípio. A propositura estabelece cri-
térios para o cadastro de motoristas, 
regulamentação das empresas e dis-
tingue este tipo de atividade para a 
exercida por taxistas.

De acordo com o texto, as empre-
sas de aplicativos de transporte serão 
obrigadas a enviar relatórios periódi-
cos, com dados relacionados às rotas 
e distâncias percorridas e estatísticas 
das viagens visando o planejamento 
da mobilidade urbana do município.

As ETT’s (Empresas de Tecnologia 
e Transporte) deverão ter sede, ainda 
que filial, estabelecimento físico e do-
micílio fiscal e tributário, em Fernan-
dópolis. Elas também deverão identifi-
car os veículos que prestam o serviço.

NORMAS PARA VEÍCULOS
Os veículos cadastrados poderão ter 

no máximo seis lugares para passagei-
ros e deverão possuir o limite de cin-
co anos de uso a partir da data de fa-
bricação. Será proibida a contratação 
de mais de um condutor por veículo, 
exceto naqueles casos de veículos ad-
quiridos ou veículos locados por mais 
de um operador, elencados como lo-
catários em contrato único. O projeto 

Empresas de transporte por aplicativo começam a fazer parte da rotina de Fernandópolis

também determina que os automóveis 
sejam licenciado em Fernandópolis.

CONDUTORES
Os motoristas deverão apresentar, 

além dos documentos básicos como 
RG, CPF e Carteira de Habilitação, 
Certidão Negativa de Antecedentes 
Criminais, Certidão referente a pontu-
ação da CNH, cópia do atestado médi-
co, comprovando não ser portador de 
moléstia infecto contagiosa, bem co-
mo de mal que possa colocar em risco a 

vida ou a saúde dos usuários, cópia do 
certificado de conclusão ou reciclagem 
para renovação com aproveitamento 
em curso de condução de passageiros, 
inscrição junto ao cadastro municipal 
de condutores autônomos de veículos 
de passageiros e outros documentos 
relacionados ao INSS que deverão ser 
apresentados anualmente.

PENALIDADES
A multa para o descumprimento 

dessas obrigações será de 10 URM’s 

(Unidades de Referência do Municí-
pio), por ocorrência.

DISCORDÂNCIA ENTRE LEIS
Alguns itens regulamentados pe-

la lei municipal vão contra ao que foi 
estabelecido em discussões no Con-
gresso Nacional que originaram a Lei 
Federal 12.587/2012. Entre os princi-
pais, estão a não obrigatoriedade do 
emplacamento do veículo na cidade 
e as autorizações prévias aos moto-
ristas elencadas pela lei municipal.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net



à  NOvA FASE

R$ 6 milhões do 
empréstimo na Caixa 
são para recapeamento
Diversas ruas e avenidas do município serão recapeadas

A4 |  Infraestrutura | TERÇA-FEIRA, 03 DE DEZEMBRO DE 2019 

A
ndré Pessuto, 
prefeito de Fer-
nandópolis, as-
sinou o edital de 
concorrência pe-
lo critério menor 

preço global para contratação de 

empresa especializada para exe-
cução de recapeamento asfáltico 
em diversas ruas e avenidas do 
município.

O montante, que será investido é 
de R$ 6 milhões, e faz parte do em-
préstimo de R$ 20 milhões junto à 
Caixa Federal. Parte desse montan-
te, cerca de R$ 7 milhões, foi apli-
cado, recentemente, pela Admi-

nistração Municipal, na compra de 
máquinas, caminhões, ônibus e ve-
ículos em geral, visando a renova-
ção da frota municipal. 

Os R$ 6 milhões serão suficientes 
para recapear 81.247,57 metros qua-
drados de vias públicas. A abertu-
ra das propostas está marcada pa-
ra o dia 8 de janeiro de 2020, às 9h, 
no Paço Municipal. 

300 QUARTEIRÕES 
Em 2018, foram investidos R$ 

5 milhões para recapeamento de 
300 quarteirões de diversas regi-
ões do município. Recentemente, 
a Prefeitura abriu licitação para 
investir R$ 527 mil em recapea-
mento com recurso do governo fe-
deral, por meio de emenda parla-
mentar.

Em 2018, foram investidos R$ 5 milhões para recapeamento de 300 quarteirões de diversas regiões do município

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  CUSTO ALTO

Prefeitura gasta mais de 
R$ 600 mil com aluguéis
A Prefeitura de Jales já gastou, até outubro, cerca de R$ 580 mil com o pagamento de aluguéis

A 
Prefeitura de Jales 
já gastou, até ou-
tubro, cerca de R$ 
580 mil com o pa-
gamento de alu-
guéis de 10 pré-

dios/casas para o funcionamento 
de órgãos do município e de outras 
esferas de governo. O posto da Re-
ceita Federal, por exemplo, está fun-
cionando em um prédio alugado pe-
la Prefeitura, que já custou quase R$ 
50 mil até outubro.

Da mesma forma, o prédio onde 

funciona a Justiça Federal e o Jui-
zado Especial Federal (foto) também 
tem seu aluguel pago pela Prefeitu-
ra. Ele custa R$ 13.665.92 mensais 
para os cofres municipais e, ao final 
do ano, terá custado R$ 164 mil.

A segunda maior despesa com alu-
guel neste ano refere-se ao prédio da 
antiga Casa da Criança, onde agora 
funciona a EMEI “Vera Lúcia Vilela”, 
no Jardim Triannon. Até outubro, o 
prédio já tinha custado R$ 122 mil, 
mas boa parte desse dinheiro é rela-
tivo a aluguéis que estavam atrasa-
dos desde o ano passado. O aluguel 
do prédio custa R$ 5,8 mil mensais 

O Núcleo Central de Saúde, na Rua 

Sete, funciona em outro prédio alu-
gado pela municipalidade a um cus-
to mensal de R$ 7,3 mil. Até outu-
bro, a Prefeitura já tinha pago R$ 66 
mil pelo aluguel, mas, até o final do 
ano ele custará R$ 87 mil. O municí-
pio poderia estar economizando es-
sa despesa, se tivesse finalizado a 
construção do novo prédio do Nú-
cleo, no Jardim Monterey.

Outro aluguel – R$ 31 mil por ano 
– que já poderia estar sendo econo-
mizado é o da Secretaria Municipal 
de Educação, que funciona em um 
prédio do Sindicato Rural há quase 
20 anos. A Secretaria já poderia es-
tar funcionando no prédio que per-

tencia à Aderj, no Jardim do Bosque, 
transferido em 2018 para o municí-
pio em troca de dívidas. O prédio, no 
entanto, continua vazio

A casa onde funciona o Fundo So-
cial de Solidariedade, na Rua Seis, 
deverá custar R$ 34,2 mil até o fi-
nal do ano. Ainda na área social, a 
Prefeitura paga mais R$ 61 mil por 
ano, pelo aluguel do prédio situado 
na Avenida Arapuã, onde funciona 
o CRAS, e outros R$ 25 mil pela ca-
sa localizada na Rua Nove, onde es-
tá instalada a Casa de Apoio ao Mi-
grante.

Fonte: Blog do Cardosinho

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



A 
Prefeitura de Fer-
nandópolis reali-
zou no sábado, 30 
de novembro, na 
Escola Municipal 
Coronel Francisco 

Arnaldo da Silva, uma audiência 
pública para discutir com a popu-
lação as prioridades para o desen-
volvimento do município nos pró-
ximos anos.

Os participantes foram divididos 
em 10 salas temáticas e discutiram 
os seguintes assuntos: Educação /
Infraestrutura e orçamento munici-
pal para infraestrutura urbana /Habi-
tação e desenvolvimento econômico 
/Saúde /Transporte e trânsito /Siste-
ma viário e código de obras /Controle 
urbano e valores naturais, turísticos, 
históricos, cultural e arquitetônico /
Distrito de Brasitânia e segurança pú-
bica /Cultura, esporte e lazer /Assis-
tência social e orçamento municipal 
para políticas públicas.

Depois de ouvir a apresentação 
sobre os tópicos, a população su-
geriu propostas. As informações 
colhidas serão utilizadas para a 
montagem de um relatório geral 
que servirão para completar o Pla-
no Diretor Municipal. A ACIF (As-
sociação Comercial e Industrial de 
Fernandópolis) aproveitou a audiên-
cia pública para entregar um projeto 
elaborado com a intenção de fomen-
tar os setores comercial e industrial 
do município.

A audiência pública foi organiza-

da pela Secretaria Municipal de Pla-
nejamento em parceria com o corpo 
docente do programa de mestrado 
em Ciências Ambientais da Univer-
sidade Brasil, campus de Fernan-
dópolis.

“Nós agradecemos a todos que 
participaram deste momento que 
é muito importante para Fernandó-
polis. Esses estudos vão nos ajudar 
a planejar um município melhor, ga-
rantindo a qualidade de vida das 
futuras gerações”, disse o prefeito 
André Pessuto.             

à  PLANEJAMENTO

Propostas de audiência 
pública vão completar 
Plano Diretor
Opiniões dos moradores ajudam no planejamento do município

Reunião foi realizada na escola Coronel, no sábado, 30

atos oficiais

MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA
EDITAL DO LEILÃO PÚBLICO RE-RERATIFICADO n.º 001/2019. Proc. n. º 
060/2019. Objeto: Alienação de Veículos, Maquinários e Equipamentos. Fica excluído o 
veículo do Leilão, item: A) Caminhão Ford F-12.000, ano 2008 – Placa CPV 1424,   e  Re-
tificada o numero da Placa do veículo item: J) Ambulância Peugeot Boxer M330M 23S M 
Euro, ano 2013, onde –se lê: placa CPF-1441, Leia-se   CPV-1441. Mantendo-se demais 
itens. Encerramento e Leilão Público no dia 09 de Dezembro de 2019, às 13h30 min. Infor-
mações 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, 
02 de Dezembro de 2019. Marcio Hamilton Castrequini Borges– Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 03 de Dezembro de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.672.

 
Prefeitura Municipal de Populina

Aviso de Licitação
Modalidade: Pregão Presencial

Processo nº 26/19
Pregão nº 16/19

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pregão (Presencial) acima citado para 
a Aquisição de Combustível (Gasolina Aditivada, Etanol Comum, Óleo Diesel Co-
mum, Óleo Diesel S10), na bomba do fornecedor vencedor do certame, conforme 
edital e seus anexos. A sessão do pregão dar-se-á no dia 16 de dezembro de 2019, 
tendo como início o credenciamento das empresas participantes, que ocorrerá a par-
tir das 09:45 horas. O prazo para credenciamento transcorrerá impreterivelmente 
durante o período de 15 (quinze) minutos a partir do horário anteriormente estabe-
lecido e, ao término deste se dará a abertura de envelopes das propostas, interpo-
sição de lances e demais. Caso seja necessário, a critério do pregoeiro, o prazo de 
credenciamento poderá ser dilatado. As empresas interessadas em participar da re-
ferida 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 co-

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- 

mo no site www.populina.sp.gov.br. Populina, 02 de dezembro de 2019. Adauto Se-
vero Pinto – Prefeito Municipal. 

Uma publicação: Terça-feira, dia 03 de Dezembro de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.672.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  PRÓXIMAS ELEIçÕES

Mais de 15 milhões de 
eleitores ainda não fizeram 
o cadastro biométrico
Se o cadastro não for feito até maio do ano que vem, título de eleitor pode ser cancelado

M
ais de 15,5 milhões de pes-
soas ainda não realizaram 
o cadastramento biométri-
co para votar nas eleições 
de 2020. Os dados, do Tri-
bunal Superior Eleitoral 

(TSE), levaram em conta os locais onde a bio-
metria já será obrigatória nas próximas eleições, 
que terão o primeiro turno em 4 de outubro. Nes-
sa lista, estão mais de 4,5 mil municípios. 

De acordo com o levantamento, quase sete mi-
lhões de eleitores já tiveram o título eleitoral can-
celado. Salvador (BA), Recife (PE) e Guarulhos (SP) 
estão entre as cidades que compõem essa lista. 

O cadastro biométrico será obrigatório em to-
do o Brasil apenas em 2022. Para regularizar a 
situação, os eleitores devem procurar os cartó-
rios eleitorais até 6 de maio, prazo para encerrar 
o cadastro para as eleições municipais de 2020. 
Para saber se a sua cidade já exige a biometria, 
é preciso consultar o site do TSE, no www.tse.
jus.br/eleitor/biometria. 

Fonte: Agência do Radio

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

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Municípios correm risco 
de epidemia de dengue
Fernandópolis também em situação de alerta para as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

M
unicípios da re-
gião, inclusive 
Fernandópolis, 
estão em situ-
ação de alerta 
para as doen-

ças transmitidas pelo mosquito Ae-
des aegypti - dengue, zika e chikun-
gunya. O levantamento foi divulgado 
ontem (29), pela Secretaria de Esta-
do da Saúde e aponta que em cada 
residência da região foram encontra-
dos em média dois focos do inseto.

Rio Preto registrou neste ano o maior 
surto de dengue da história, lideran-
do o ranking entre os municípios pau-
listas. Com os 91 casos confirmados 
pela Secretaria Municipal de Saúde 
nesta sexta-feira, 29, a cidade che-
gou a 32.835 ocorrências positivas 
da doença, que nunca se mostrou tão 
letal: foram 19 óbitos. Dos confirma-
dos, 528 casos foram com sinais de 
alarme e 28 foram graves; ainda há 
204 em investigação.

O Levantamento Rápido de Índi-
ces para Aedes aegypti (LIRAa) di-
vulgado pelo Estado foi realizado 
pela Sucen entre os meses de ju-
lho e setembro. Até 0,9% de larvas 
é considerado aceitável pelo Mi-
nistério da Saúde; de 1% a 3,9% a 
situação é de alerta e acima desse 

índice o quadro é considerado de 
risco. Sete municípios paulistas es-
tão nessa situação, nenhum na re-
gião de Rio Preto: Barra do Turvo, 
Bento de Abreu, São Vicente, Tuiu-
ti, Pedrinhas Paulista, Restinga e 
Jacupiranga.

Pelo Estado, Rio Preto registra 
0,97%, porém levantamento local fei-
to em outubro pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde apontou que 1% dos 
imóveis possuíam larvas.De acordo 
com a Saúde do Estado, os recipien-
tes onde foram encontradas as lar-
vas foram classificados em depósi-
tos elevados (sótãos); depósitos não 
elevados (porões); móveis (vasos de 
plantas, garrafas pet, potes plásti-
cos); fixos (calhas, lajes, piscinas e 
pneus); passíveis de remoção (tol-
dos, entulhos, sucatas) e os naturais 
(plantas, ocos de árvore, bambu). A 
maior prevalência de larvas do Ae-
des é em recipientes móveis.

“Manter o meio ambiente limpo e 
preservado contribui para a saúde 
coletiva. Como 80% dos criadouros 
do Aedes aegypti estão nas residên-
cias, pedimos a colaboração de toda 
a população para combater o mos-
quito e, assim, garantir a prevenção 
contra dengue, zika e chikungunya”, 
diz o Secretário de Estado da Saúde, 
José Henrique Germann.

Maurício Lacerda Nogueira, pro-
fessor do Laboratório de Virologia 
da Famerp e estudioso das doenças 
transmitidas pelo Aedes, diz que o 
número de mosquitos não tem rela-

ção direta com o número de casos. 
“Há dois anos nós tivemos o maior 
Liraa de todos os tempos e não tive-
mos casos de dengue”, lembra. Em 
janeiro de 2018, levantamento apon-
tou que 6,7% das residências em Rio 
Preto tinham larvas do mosquito. Fo-
ram registrados 597 casos de dengue 
naquele ano.

Para uma epidemia ocorrer, além 
da presença do mosquito, são neces-
sários mais dois outros ingredien-
tes: uma população suscetível e o 
vírus circulando. Neste ano, o sub-
tipo da dengue que prevaleceu foi 
o dois, que não provocava um sur-
to há anos, por isso encontrou gran-
de parte da população de Rio Preto 
e região sem imunidade.

Lacerda acredita que no próximo 
ano não haverá nova epidemia da 
doença, devido às proporções da 
que ocorreu em 2019. “A epidemia 
de dengue vai ocorrer em outros lu-
gares onde não teve até o momento, 
ela vai continuar crescendo pelo Bra-
sil nos próximos um ou dois anos.”

COMBATE
Entre 2 e 7 de dezembro acontece 

a Semana Estadual de Mobilização 
contra o Aedes aegypti, que engaja-
rá a sociedade civil, municípios e or-
ganizações públicas e privadas pa-
ra um “mutirão” em SP, focado em 
controlar a proliferação do mosquito.

A Saúde pede a colaboração de 
toda a população e elenca as prin-
cipais dicas de prevenção: deixar a 
caixa d’água bem fechada e realizar 
a limpeza regularmente; retirar dos 

quintais objetos que acumulam água; 
cuidar do lixo, mantendo materiais 
para reciclagem em saco fechado e 
em local coberto; eliminar pratos de 
vaso de planta ou usar um pratinho 
que seja bem ajustado ao vaso; des-
cartar pneus usados em postos de 
coleta da Prefeitura.

A Secretaria de Saúde de Rio Preto 
também divulgou nesta sexta-feira, 
29, que a cidade registra neste ano 
três casos de zika vírus e cinco de 
chikungunya.

Especialistas acreditam que a den-
gue não deve aparecer de forma tão 
forte em 2020. A chikungunya, no 
entanto, é uma das preocupações - 
mais grave que o zika, pode levar ao 
desenvolvimento de um quadro pós-
-agudo e crônico com dores nas juntas 
que duram meses ou anos. Também 
há risco de complicações neurológi-
cas, como toda infecção.

O zika costuma ser mais brando, po-
rém está associado a diversas mal-
formações em bebês, como proble-
mas de audição e microcefalia, que 
compromete todo o desenvolvimen-
to da criança. Mulheres grávidas e 
idosos estão mais sujeitos a com-
plicações. Esses riscos aumentam 
quando a pessoa tem alguma doen-
ça crônica, como diabetes e hiper-
tensão, mesmo tratada. 

Fonte: Diário da Região 

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  UBS PÔR DO SOL

Universidade justifica 
atraso no pagamento 
de médicos: “estamos 
revisando documentação”
Ainda de acordo com a Universidade Brasil, Santa Casa também não efetuou pagamentos

A 
Universidade Bra-
sil deu o seu po-
sicionamento em 
relação à parali-
sação de médicos 
que atendem na 

UBS do Pôr do Sol, em Fernandópo-
lis, iniciada nesta segunda-feira, 2. 

Cerca de 10 médicos, de diversas 
especialidades, como cardiologia, 
cirurgia geral e pediatria, pararam 
os atendimentos por falta de paga-
mento da universidade.

Em nota, a instituição de ensino 
disse que está analisando a do-
cumentação e as atividades dis-
centes dos alunos e que, somente 
após a revisão, irá liberar os pa-
gamentos.

CONFIRA A NOTA
NA ÍNTEGRA

Com relação à paralisação da 
UBS Pôr do Sol, de Fernandópo-
lis-SP, lamentamos os prejuízos 
no atendimento à população. Ca-
be esclarecer, porém, que desde o 
mês de junho/2019 a Santa Casa 
de Fernandópolis não paga os sa-
lários devidos.

Quanto aos salários de setembro e 

outubro de 2019, de responsabilida-
de da Universidade Brasil, eles ain-
da não foram pagos porque a insti-
tuição está analisando e revisando 
a documentação e as atividades dis-
centes de todos os alunos de Medi-
cina, sem exceção. Somente quando 
a documentação tiver sido revisada 
e assinada pela Pró Reitoria Acadê-
mica e Administrativa os pagamen-
tos serão liberados.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Cerca de 10 médicos da UBS do Pôr do Sol pararam os atendimentos por falta de pagamento da universidade

atos oficiais
DECRETO Nº  2.282  DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

(Dispõe sobre o desligamento de servidor do quadro de pessoal civil, deste Município, 
por motivo de aposentadoria)

JOSE CARLOS BARUCI, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca 
de Estrela d’Oeste, Estado de São Paulo etc, no uso de suas Atribuições que lhe são confe-
ridas por lei,

RESOLVE  DECRETAR  O  SEGUINTE:
ARTIGO 1º- Fica o  servidor  ANTONIO ODAIR FEDOSSI, Rg 11.026.956-1 SSP/SP 

e CPF. 002.617.228-32, desligado   do quadro de pessoal civil, deste Município, no cargo 
de MOTORISTA, lotado no Departamento de Saúde, deste Município,  com efeito retroati-
vo a partir 01 de Novembro de 2019, pelo motivo de Aposentadoria Integral Por  Tempo de 
Contribuição, conforme Portaria nº 09/2019 de 01 de Novembro  de 2019, do Instituto de 

Previdência Municipal- IPREM.
ARTIGO 2º- A aposentadoria deu-se com fundamento no artigo 40,  § 1º,  inciso III, alí-

nea “b”,  § 3º da Constituição Federal combinado c/Emenda Constitucional nº 41 de 2003  
e Emenda Constitucional nº 047 de 2005; Artigo 36, inciso II  da  Lei Complementar nº 020 
de 22 de fevereiro de 2006.

ARTIGO 3º- O departamento pessoal desta Prefeitura, fica autorizado em proceder a ex-
clusão na folha de pagamento do servidor ANTONIO ODAIR FEDOSSI, MOTORISTA , 
do Departamento de Saúde, deste Município, retroagindo os efeitos a partir  de 01/11/2019, 
em razão de aposentadoria.

ARTIGO 4º- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
São João das Duas Pontes, 27 de Novembro  de 2019.

JOSE CARLOS BARUCI
Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA
LINDOMAR ROBERTO VISSOTI

Diretor Mun. de Administração
Uma publicação: Terça-feira, dia 03 de Dezembro de 2019.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.672.
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N
os últimos dias 
do ano, aprovei-
tamos para fa-
zer uma retros-
pectiva e uma 
série de avalia-

ções. E uma das promessas cor-
riqueiras nesse período é de con-
trolar as finanças. Mas, sai ano e 
entra ano e a boa a velha planilha 
de contas sempre é esquecida no 
meio do caminho e nosso foco fi-
ca desajustado...

Pensando nisso, nós da Sicre-
di Planalto das Águas PR/SP pre-
paramos algumas dicas bem sim-
ples para te ajudar a começar 
2020 com o pé direito, vamos lá?

1- Saber o quanto ganha e 
quanto gasta

Muita gente nem vê o dinheiro 
caindo na conta. Ter em mente 
(e no papel) o quanto se ganha e 
quanto gasta mensalmente é pri-
mordial para ter a consciência e 
evitar novas dívidas.

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.

2 - Fazer uma planilha
Colocar no papel ou num app 

seus gastos mensais (e até diários) 
ajuda (e muito) na hora de visualizar 
onde seu dinheiro está indo.

3 - Adquira o hábito de poupar
Muita gente deixa para guardar o 

dinheiro que sobra (e quase nunca so-
bra, já que dinheiro na mão é venda-
val). Então, adquira o hábito poupar, 
separe um valor e cadastre uma apli-
cação programada, que vai debitan-
do por mês. Ao final de 12 meses, os 
juros serão aliados da rentabilidade.

4 - Guardar parte do salário para 
possíveis emergências

Emergências são inevitáveis, mas 
se você tiver uma reserva para es-
ses momentos inesperados, a tran-
quilidade permanecerá. Se o carro 
quebrar ou ficar doente, é gasto na 
certa. E para não se endividar, é im-
portante ter uma “gordurinha”.

5 - Priorizar as contas fixas
Tem contas que não dá para es-

capar, como alimentação, água, luz, 
aluguel (ou prestação da casa). En-

tão, como essas contas são fixas e 
todo mês estão lá, vamos dar priori-
dade a elas.

6 - Mude hábitos de consumo
Claro que comprar uma roupa 

nova é muito bom. Mas, para alcan-
çar o que queremos, termos que nos 
disciplinar em algumas coisas, não 
é mesmo? Economizar desligando 
as luzes dos cômodos da casa on-
de não estamos utilizando e duran-
te o dia, abrir as janelas. Tire equi-
pamentos da tomada. Economia de 
água no banho ou quando está es-
covando os dentes. Guarde alimen-
tos em embalagens adequadas pa-
ra evitar desperdícios.

7 - Compre à vista
No início do ano é mais difícil em 

função do acúmulo de contas. Então, 
para garantir aquele descontinho, 
pagar à vista é uma ótima alternati-
va. Nunca esqueça: quem não cho-
ra, não mama, então saiba negociar 
em todas as situações.

8 - Defina metas e prazos
Basta saber o que se quer, 

quando se quer, para poder pla-
nejar como vai chegar lá.  Defi-
na quais são os seus sonhos que 
quer realizar: um carro, uma via-
gem, um curso? Estabeleça o ob-
jetivo e se organize... já pensou 
que uns conseguem só pelo fato 
de se programarem? Pense nis-
so...

9 - Conte com a família
Para ter um resultado melhor, 

é importante envolver todos os 
membros da família e “combinar o 
jogo”. Impossível alcançar os ob-
jetivos sem que todos se unam, 
pois não adianta você economi-
zar e alguém da família gastar (is-
so quando falamos de orçamento 
familiar).

10 - Busque ajuda para alcan-
çar seu objetivo

Conte com seu gerente de conta 
para obter melhores resultados. 
Compartilhe com ele seus sonhos, 
objetivos... um profissional pode 
orientar da melhor forma e indicar 
soluções que permitam alcançar 
seus sonhos.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi
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à  PRÓXIMAS ELEIçÕES

Grupo Petrópolis
tenta sobreviver
após dono ser preso
Apesar de problemáticos, ativos do Grupo Petrópolis
são gerados de caixa e considerados raros e relevantes

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

C
om o cargo de pre-
sidente vago desde 
que o seu fundador, 
Walter Faria, foi pre-
so há quatro meses 
acusado de corrup-

ção por lavagem de dinheiro e so-
negação de impostos, o Grupo Pe-
trópolis, dono da cerveja Itaipava, 
tem buscado empréstimos de ban-
cos estrangeiros e fundos de inves-
timento especializados em empre-
sas em dificuldades para financiar 
sua expansão.

Faria se entregou no dia 5 de agos-
to à Justiça de Curitiba, após cinco 
dias foragido – pesam sobre ele e a 
empresa acusações de lavagem de 
dinheiro. A companhia teria destina-
do, entre 2006 e 2014, R$ 329 milhões 
à Odebrecht para que a empreitei-
ra repassasse os valores adiante em 
forma de propina.

Terceira maior cervejaria do País, 
com faturamento líquido de R$ 9,6 

bilhões em 2018 e 14% de participa-
ção de mercado – contra de 61% da 
Ambev e 20% da Heineken, segundo 
dados Nielsen obtidos pelo Estado 
-, a Petrópolis é há anos considera-
da um ativo problemático, embora o 
negócio seja gerador de caixa.

De um lado, a empresa atrai inte-
resse de concorrentes e de grupos 
estrangeiros por causa de seu cres-
cimento. De outro, os investidores se 
preocupam com os intrincados pro-
blemas judiciais do grupo.

A prisão de Faria fez a companhia 
passar a ser considerada um ativo 
“tóxico” pelos eventuais interessa-
dos em comprar a cervejaria, como 
as rivais Heineken e Femsa, engar-
rafadora da Coca-Cola. Fundos es-
trangeiros também teriam interes-
se na cervejaria.

“Depois de toda a consolidação do 
setor, é raro encontrar um ativo rele-
vante de cerveja disponível em um 
mercado como o Brasil. É esse o pon-
to de atração da Petrópolis”, diz um 
empresário do setor de bebidas.

Procurada, a Petrópolis afirma que 

a venda do controle do negócio ou a 
busca de um sócio estão totalmen-
te descartadas.

LIDERANÇA
Apesar de Walter Faria estar na pri-

são há mais de 120 dias, o discurso 
do Grupo Petrópolis é de que a em-
presa está relativamente blindada 
da crise. A filha do fundador, Giulia, 
está interinamente à frente da com-
panhia, amparada por cinco execu-
tivos da empresa.

A meta da defesa do empresário é 
reverter a prisão preventiva antes do 
recesso judicial de dezembro, apu-
rou o Estado com fontes a par do as-
sunto. A equipe legal de Faria inclui 
os advogados Paulo Campoi e Cle-
ber Lopes, sócio do escritório Lopes 
& Versiani. O ex-ministro do STJ Pau-
lo Gallotti se juntou recentemente 
ao time. Procurados, os advogados 
não retornaram aos pedidos de en-
trevista.

Embora a companhia repita que 
não tem intenção de buscar um 
comprador ou um sócio – a reporta-
gem apurou que a equipe fiel a Faria 

aguarda com ansiedade o retorno do 
fundador -, outros grupos já come-
çam a se posicionar caso o empresá-
rio permaneça mais tempo na cadeia 
e a situação do negócio se deteriore.

Entre os potenciais compradores 
estão a Heineken, a Femsa (engar-
rafadora da Coca-Cola) e o fundo Fa-
rallon, que investe em ativos em difi-
culdades na América Latina e já fez 
um empréstimo de R$ 1,2 bilhão à 
Petrópolis.

Conforme quatro fontes consulta-
das pelo Estado, os potenciais com-
pradores têm algo em comum: só 
estão dispostos a comprar 100% do 
negócio para se blindarem de even-
tuais problemas com a Justiça que 
uma sociedade com o empresário po-
deria acarretar.

Procurados, Heineken, Femsa e 
Farallon não comentaram. O grupo 
SABMiller, antes de se associar à gi-
gante ABInBev, chegou a avaliar a 
aquisição da Petrópolis, mas o ne-
gócio não foi adiante.

Fonte: InfoMoney

Faria se entregou no dia 5 de 
agosto à Justiça de Curitiba, 

após cinco dias foragido
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D
urante o mutirão, or-
ganizado pelo Ban-
co Central e pela 
Federação Brasilei-
ra de Bancos (Fe-
braban), parte das 

agências bancárias de todo o pa-
ís, de sete instituições financeiras 
(Banco do Brasil, Banrisul, Brades-
co, Banco Pan, Caixa Econômica, 
Itaú e Santander), terá o horário 
estendido até as 20h para oferecer 
orientação financeira e negociar dí-
vidas em atraso de seus clientes, 
em condições especiais. A lista 
completa pode ser acessada no si-
te Papo Reto, da Febraban.

A negociação ainda poderá ser fei-
ta nas demais agências desses ban-
cos, localizadas em todo o território 
nacional, no horário normal de fun-
cionamento, nos canais digitais das 
instituições e pela plataforma con-
sumidor.gov.br.

Segundo a Febraban, os bancos 
Votorantim e Safra também partici-
pam da iniciativa, somente por meio 
dos canais digitais.

BANRISUL
O Banrisul informou que oferece-

rá desconto sobre o total da dívida 
e nos juros. Além do atendimento 
nas agências, o banco oferece o Por-
tal de Solução de Dívidas, localiza-
do em seu site, e por meio do apli-
cativo Banrisul Digital, na função 
Resolva Dívidas em Atraso. No si-
te do Banrisul, o cliente tem aces-
so ainda a orientações financeiras 
na área Crédito Consciente.

BANCO DO BRASIL
O BB dará descontos de até 92% 

na liquidação de dívidas e oferece-
rá prazos que podem chegar a 120 
meses, além de até 180 dias de ca-
rência. O banco também oferecerá, 
promocionalmente, taxas de juros 
até 14% menores para as operações 
de renegociação. Além das agên-
cias, o banco também dá a opção 
de atendimento digital pelo Portal 
de Renegociação de Dívidas e pelo 
aplicativo do BB.

BRADESCO
O Bradesco informou que partici-

pa do mutirão da dívida com pra-
zos e taxas diferenciadas, de acordo 
com o perfil dos clientes. “O Brades-
co vai participar da Semana da Ne-
gociação e Orientação Financeira, 
organizada pela Febraban e o Ban-
co Central, oferecendo prazos e ta-
xas diferenciadas para a renegocia-
ção de dívidas. As condições serão 
estruturadas de acordo com o per-

fil de cada cliente. Vamos realizar 
intensiva comunicação com clien-
tes potenciais. As Agências e ca-
nais de atendimento estarão pre-
paradas para atender aos clientes 
com alçada para negociar eventuais 
sugestões de condições para a re-
negociação dos pagamentos”, dis-
se em nota.

CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

Segundo a Caixa, na renegocia-
ção do crédito comercial, os clien-
tes podem quitar dívidas que es-
tejam em atraso há mais de 1 ano, 
com até 90% de desconto para pa-
gamento à vista, de acordo com as 
características da operação. Podem 
ainda unificar os contratos em atra-
so e parcelar em até 96 meses, reali-
zar uma pausa no pagamento de até 
uma prestação vencida ou a ven-
cer e efetuar a repactuação da dí-
vida, com possibilidade de aumen-
to do prazo.

As condições também englobam 
os contratos habitacionais. Uma das 
alternativas oferecidas compreende 
o pagamento de um valor de entra-
da e a incorporação do restante da 
dívida em atraso às demais presta-
ções do contrato, permitindo que o 
cliente retome seu fluxo de paga-
mento mensal.

Para outro grupo de clientes, há 
possibilidade, após o pagamento 
da entrada, de fazer acordo para pa-
gamento de uma prestação por mês 
na data de vencimento, durante três 
meses consecutivos. Após esse pra-
zo, as demais prestações que ainda 
estiverem em atraso serão incorpo-
radas ao saldo do contrato.

Para o cliente que tem saldo na 
conta do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS), outra opção 
é utilizar o recurso para reduzir a 
prestação em até 80% por 12 me-
ses. Essa condição vale para clien-
tes que apresentam até três parce-
las do financiamento em atraso.

Segundo a Caixa, as condições va-
riam de acordo com as caracterís-
ticas do contrato e o tipo de ope-
ração.

A renegociação também pode ser 
feita por meio do site www.nego-
ciardividas.caixa.gov.br, via telefo-
ne e WhatsApp 0800 726 8068, nos 
perfis do banco no Facebook e no 
Twitter, APP Cartões Caixa, nos ca-
minhões Você no Azul e nas agên-
cias. Na habitação, os clientes con-
tam ainda com a possibilidade de 
renegociar a dívida pelo serviço Ha-
bitação na Mão do Cliente, nos tele-
fones 3004-1105 (capitais), opção 7, 
ou 0800 726 0505 (demais cidades).

ITAÚ UNIBANCO
O atendimento no Itaú Uniban-

co ocorrerá nas agências, pelo si-
te, aplicativo e na central telefôni-
ca. Segundo o banco, o cliente vai 
encontrar taxas reduzidas, a partir 
de 1,99% – nesse caso, para débitos 
com mais de 90 dias de atraso –, e 
prazo de até 30 dias para o paga-
mento da primeira parcela. Quem 
for pessoalmente renegociar pode 
obter desconto de até 90% nas dívi-
das com atraso superior a um ano; 
ter a opção de pagamento da dívi-
da renegociada em até 6 vezes, com 
parcelas fixas; ou parcelamento, em 
até 60 meses do valor devido.

SANTANDER
O Santander informou que a rene-

gociação envolve descontos de até 
90% no valor da dívida. Clientes com 
atrasos de até 60 dias terão redu-
ções nas taxas de até 20%. Já para 
acordos com atrasos acima de 60 
dias, dependendo do caso, os des-
contos serão de até 90% no valor to-
tal da dívida.

As condições especiais serão vá-

lidas para as modalidades crédi-
to pessoal, consignado, capital de 
giro, conta garantida, Santander 
Master, descontos de recebíveis e 
cartão de crédito nos canais de re-
lacionamento do banco (aplicativo, 
central telefônica, portal de rene-
gociação e agências). No período 
da campanha, o Santander também 
manterá algumas de suas agências 
abertas até as 20h para o atendi-
mento, com orientação financeira 
aos clientes.

DÍVIDAS COM BANCOS
Segundo levantamento da Confe-

deração Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e do Serviço de Prote-
ção ao Crédito (SPC Brasil), a maior 
parte das dívidas (53%) em aberto 
no país está ligada a instituições 
financeiras. Já o comércio respon-
de por uma fatia de 17% do total de 
dívidas. O setor de comunicação 
foi responsável por 12% das pen-
dências e as contas de água e luz, 
por 10%.

Fonte: Agência Brasil

Iniciada a ‘Semana
de Negociação e 
Orientação Financeira’
Mutirão começou nesta segunda-feira, 2, e vai até sexta-feira, 6, em todo o país

à  OPORTUNIDADE

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Acidente entre moto e 
ônibus deixa 5 mortos

Motoqueiro e acompanhante
caem e morrem atropelados

policial

Colisão aconteceu no trevo de Votuporanga; trabalhadores e duas mulheres faleceram

Acidente ocorreu próximo à alça de acesso de Valentim Gentil

Mais um grave acidente foi regis-
trado na região na manhã deste do-

mingo, 01 de dezembro.  O fato ocor-
reu a cerca de 150 metros da alça de 
acesso à Valentim Gentil, na rodovi-
ária Euclides da Cunha, sentido Fer-
nandópolis a Votuporanga. 

Por volta das 05h00, dois jovens 
de Votuporanga, numa moto Hon-
da/Twistter,  aparentemente, caíram 
na pista e acabaram atropelados por 
outro veículo que vinha atrás. 

A Polícia Científica foi acionada pa-
ra apurar os motivos do acidente. Os 
corpos foram encaminhados ao Ins-
tituto Médico Legal e, após libera-
ção, velados e sepultados.  

U
ma madrugada  trá-
gica em Votuporan-
ga. No último domin-
go, 01, cinco pessoas 
morreram em um 
acidente envolven-

do uma motocicleta Honda BIZ e um 
ônibus de transporte de trabalhado-
res de um frigorífico de Votuporanga.

De acordo com informações colhi-
das pela reportagem do Votunews.
com.br, o acidente aconteceu por 
volta da 1h30, de domingo, 1º, na 
rodovia Péricles Bellini - próximo ao 
trevo de acesso a vizinha cidade de 
Parisi. 

As informações dão conta de que 
uma motocicleta Honda BIZ ocupada 
por duas moças, teria tentado atra-
vessar a rodovia (trevo) e foi colidi-
da por um ônibus que transportava 
trabalhadores de um frigorífico aví-
cola de Votuporanga, que transita-
va pela SP-461 - sentido Votuporan-
ga a Cardoso.

Com o violento impacto, o motoris-
ta do ônibus perdeu o controle da di-
reção e caiu no córrego Marinheiri-
nho - que fica 30 metros de distância 
do trevo de Parisi. O ônibus transpor-
tava em torno de 30 trabalhadores 
do frigorífico - moradores de Riolân-
dia, para onde o veículo seguia. O 
ônibus caiu de uma altura de cinco 
metros, parando dentro do córrego.

No acidente, morreram as duas 
ocupantes da motocicleta - Edia-
nes Carolina Vitório dos Santos, 20 
anos de idade, e a passageira - Rúbia 
Queiróz de Souza, 17 anos,  amiga da 
condutora da BIZ,  além do motorista 
do ônibus e mais duas passageiras. 

Um esforço conjunto entre Corpo 
de Bombeiros de Votuporanga e SA-
MU da cidade e de vários  municí-
pios vizinhos foi feito para socorrer 
as vítimas - todas passageiras do 
ônibus. Pelo menos 25 passageiros 

foram socorridos, alguns com feri-
mentos graves.

Os feridos foram socorridos para 
a Santa Casa de Votuporanga, UPA 
(Unidade de Pronto Atendimento) 
de Votuporanga e cidades vizinhas.

TRAGÉDIA
A cena vista era trágica, diversas 

viaturas dos Bombeiros, SAMU, am-
bulâncias, das Polícias Militar e Ro-
doviária foram ao local para o socorro 

das vítimas. O ônibus será retirado 
do córrego somente na manhã des-
te domingo, pois o local é de difícil 
acesso e o corpo do motorista só será 
removido após o veículo ser retirado.

RIOLÂNDIA DE LUTO:
O ônibus transportava trabalha-

dores que haviam terminado o tur-
no em um frigorífico avícola de Votu-
poranga, após uma cansativa noite 
de trabalho. As vítimas são morado-

ras de Riolândia, que está de luto pe-
la perda dos três trabalhadores - um 
homem e duas mulheres.

JOVENS DE VOTUPORANGA: 
As duas ocupantes da Honda BIZ 

eram moradoras do bairro Cohab 
Chris, em Votuporanga. São duas 
jovens: uma delas é Edianes, de 20 
anos, e Rúbia, de 17 anos.

Fonte: Votunews.com.br

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

5 pessoas morreram e 25 ficaram feridas no acidente

Foto: Votunews.com.br

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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esporte
à  3ª IDADE

Fernandópolis está entre 
os 10 melhores do estado 
no voleibol adaptado
Campeonato teve a duração de 10 meses

F ernandópolis parti-
cipou da final da Su-
perliga de Voleibol 
Adaptado, realizada 
na cidade de Osvaldo 

Cruz-SP no final de semana. O 
município foi representado pe-
los times das categorias 50 e 60 
anos de idade e conseguiu ficar 
entre os 10 melhores do estado 
na competição.

O campeonato teve a duração de 
10 meses, sendo uma rodada por 

mês. O estado de São Paulo foi di-
vido em nove polos e as três me-
lhores equipe de cada um deles fo-
ram para a final.

“Quero agradecer todo o apoio 
da Secretaria de Esportes e Lazer 
que nos proporcionou participar 
durante o ano todo da Superliga, 

onde conseguimos a classificação 
para a final do estadual. Não vol-
tamos com o título, mas estar en-
tre as melhores equipes do estado 
e levar o nome da nossa cidade é 
um mérito enorme. Todas as atle-
tas já se sentem vitoriosas”, des-
tacou a técnica Aila Brambila.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  SOLIDARIEDADE

Futebol Solidário
Entre Amigos arrecada 
700 litros de leite 
Projeto Os Sonhadores, Orfanato Nosso Lar e Asilo São Vicente de Paulo receberão as doações

Partida contou com cerca de 150 presentes e teve a presença de representantes das entidades

N
este domingo, 1º, 
foi realizada a pri-
meira edição do 
Futebol Solidário 
Entre Amigos. 
Os irmãos Iago 

de Souza e Igor Vinicius morado-
res do Jardim Ubirajara, zona nor-

te de Fernandópolis, organizaram 
o evento.

Foram arrecadados 700 litros 
de leite que serão doados para o 
projeto Os Sonhadores, Orfana-
to Nosso Lar e Asilo São Vicen-
te de Paulo.

“Eu e meu irmão sempre fazemos 
esse jogo entre amigos meus, con-
tra os amigos deles, sempre tive 
vontade de fazer esse futebol soli-

dário vendo os jogos que tem dos 
jogadores famosos na TV, pensei 
um dia pode ser eu, e agora está 
se tornando realidade, sou muito 
grato mesmo, e vocês estão dan-
do essa força para ser real”, des-
tacou Iago.

DIA DAS CRIANÇAS
No Dia das Crianças Iago, o grupo 

Moto clube sp320 e a equipe rabai-
xacars doaram mais de 700 sacoli-

nhas com guloseimas nos bairros ca-
rentes da cidade.

“Eu sou grato a isso não quero na-
da em troca, apenas faço isso porque 
sou assim coração bom e solidário 
pensando no próximo, pois já passei 
por uma adversidade dessa na vida 
e para mim será muito gratificante 
fazer esse jogo solidário pensando 
nas famílias e crianças que irão re-
ceber essa doação”, disse o jovem.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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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. 



à  SUPERAçãO

Jovem faz tapetes 
de crochê para manter 
estudos e ajudar avó
João Gabriel Batista, de 19 anos, está no quarto ano do curso de enfermagem.
Ele aprendeu a fazer crochê enquanto ainda era criança

O
s pontos precisos 
feitos com linhas e 
agulhas se transfor-
mam em tapetes de 
crochê. Como cuida 
da avó e não conse-

gue trabalhar fora, o artesanato foi a 
alternativa que um jovem de 19 anos 
encontrou para ganhar um dinheiro 
extra e ajudar nas despesas da casa 
e faculdade.

João Gabriel Batista mora com a fa-
mília em um bairro de Mira Estrela. 
Ela aprendeu a arte do crochê em um 
projeto social do município enquan-
to ainda era criança.

“Eu trabalhava o dia todo. Ele e a 
irmã ficavam em um projeto e apren-
deram o crochê. O João carregou is-
so consigo para o resto da vida. Ho-
je, estamos fazendo crochê que ele 
aprendeu lá atrás e está ajudando no 
orçamento”, diz a mãe do jovem, Pau-
la Eduarda Batista.

Embora receba ajuda da família, a 
maioria dos produtos são fabricados 
pelo próprio universitário, que está 
no quarto ano de enfermagem.

“Minha meta, no começo, era fazer 
um tapete diário, o que daria 30 por 
mês, mas tem dia que consigo fazer 
mais. Em outros meses, eu consigo 
fazer mais do que 30 tapetes”, diz a 
mãe Paula.

Enquanto não está trabalhando ou 
cuidando da avó, João dedica o tem-
po livre para fabricar os produtos, in-
cluindo o trajeto que faz diariamente 
para chegar à faculdade. Professores 
e colegas elogiam a atitude do uni-
versitário.

“Esse é o perfil esperado de um 
aluno de enfermagem. Então, a em-
patia, o cuidado com o próximo, 
ser um cuidador, acredito que pe-
sa bastante na formação do João 
Gabriel”, afirma a professora Sânya 
Carla Souza.

Depois de terminar os tapetes de 
crochê, João Gabriel os vende para a 
clientela que conquistou desde que 
começou a usar as habilidades ad-
quiridas ao longo de anos para fatu-
rar um dinheiro extra.

“Ele está de parabéns. É uma novi-
dade na cidade por ser homem. Tam-
bém acho que é importante para que 
outros alunos possam se espelhar, 
porque ele não esperou as coisas ca-
írem do céu e está correndo atrás”, 
afirma a funcionária pública Marga-
reth Manoel Pereira.

Fonte: G1

João Gabriel faz crochê em casa e também durante o trajeto para a faculdade
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à  CULTURA

CriArte: Feira de Artes 
Manuais e Gastronomia 
acontece no fim de semana
A feira acontece em Fernandópolis na sexta, 6, sábado, 7, e domingo, 8, e irá contar com mais 
de 30 artesãos, música ao vivo, espaço kids e um deck gastronômico repleto de delícias

Evento tem início na próxima sexta-feira, 6, das 18h às 22h na Casa Festa, com entrada e estacionamento grátis

I
dealizada pela jornalista e ar-
tesã, Giovanna Simioli, do ate-
liê Coisas e Coisinhas da Gi, a 
CriArte é uma feira de artes 
manuais e gastronomia que se-
rá realizada no próximo final de 

semana, ente os dias 6 e 8 de dezem-
bro na Casa Festa (antiga Casantiga), 
em Fernandópolis. “O principal obje-
tivo da feira é fomentar o trabalho ar-
tesanal, valorizar o profissional e di-
vulgar os artistas de nossa cidade e 
região”.

Já estão confirmados mais de 30 
expositores de Fernandópolis e al-
guns da região, que foram escolhi-
dos a dedo pela própria Giovanna. 
“Assim como na primeira edição ti-

ve o cuidado de fazer uma curado-
ria, conhecer os trabalhos dos expo-
sitores e trazer, além da qualidade, o 
máximo de variedade em técnicas e 
produtos para exposição”. 

A abertura da feira acontece na pró-
xima sexta-feira, 6, a partir das 18h e 
irá funcionar até as 22h, no sábado, 
7, começa as 11h e segue até às 22h 
e no domingo, 8, das 10 às 16h. 

De acordo com a organizadora os 
visitantes irão encontrar peças bor-
dadas à mão, bordados ao vivo na 
máquina, scrapbook, scrapdecor, 
costura criativa, patchwork, arte 
com pérolas, arte sacra, acessórios, 
laços, arte em mdf, chinelos borda-
dos, saboaria e velas artesanais, aro-
matizadores, bonecas russas, terrá-
rios, crochê em fio de malha, tricô, 
enxoval para bebê, além de um se-

tor de gastronomia repleto de delí-
cias como queijos artesanais, char-
cutaria, geladinho gourmet, bar de 
brigadeiro, pão de fermentação na-
tural, churros, pizza, risotos, sorve-
te na nuvem, pipoca gourmet, bebi-
das, coxinhas e muito mais.

Para maior comodidade das ma-
mães, haverá uma brinquedoteca 
com monitores e oficina de slime to-
dos os dias e um espaço delicioso 
para apreciar uma deliciosa comida 
artesanal em nosso deck gastronô-
mico. “Será um espaço de confrater-
nização para toda a família. A ideia 
é fazer com que o evento seja um es-
paço democrático para quem aprecia 
a arte “feita a mão” e, principalmen-
te, para que as pessoas conheçam a 
infinidade de artistas que temos na 
cidade e na região”. 

A programação ainda irá contar 
com shows ao vivo na sexta e no sá-
bado a partir das 19h, pintura em te-
la ao vivo todas as noites no deck 
gastronômico e uma belíssima ex-
posição de artes plásticas.

SERVIÇO:
l CriArte: Feira de Artes Manuais 

e Gastronomia
l Data e hora: 
- 06/12 - sexta-feira – 18 às 22h
- 07/12 - sábado – 11h às 22h
- 08/12 - domingo – 10h às 16h
l Local: Casa Festa (antiga Casanti-

ga) Av. Litério Grecco, 2727 – Fer-
nandópolis/SP

l ENTRADA E ESTACIONAMEN-
TO GRÁTIS

l Informações: 17-99729-3117 @
criartefeiradeartesmanuais
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A 
Associação Espíri-
ta Beneficente “Pá-
tria do Evangelho” 
promove no próxi-
mo domingo, dia 8, 
mais uma edição do 

tradicional almoço beneficente, cuja 
proposta é reunir a comunidade para 
se confraternizar e com isso angariar 

recursos que auxiliem na manuten-
ção das atividades do Lar Meimei, 
entidade mantida pela Associação 
Espírita. 

O evento terá início às 11h30, no 
Salão de Festas da Meimei, localiza-
do na Rua Pernambuco e mais uma 
vez espera atrair um grande público, 
com um cardápio variado que inclui: 
churrasco, tutu de feijão, costela, fa-
rofa, torresmo, arroz branco, macar-
ronada e saladas variadas.  Os in-

gressos estão à venda pelo valor de 
R$ 25 - adulto. 

AUXÍLIO
A Associação Espírita Beneficen-

te “Pátria do Evangelho” vem reali-
zando ao longo de mais de quarenta 
anos um trabalho assistencial com 
fernandopolenses em situação de 
vulnerabilidade social e econômi-
ca. O projeto de auxílio consiste no 
atendimento às famílias, gestantes, 
crianças e pré-adolescentes.

Atualmente, são atendidas na cre-
che da entidade cerca de 150 crian-
ças na faixa etária de 01 a 13 anos. 
Lá, a garotada recebe alimentação, 
cuidados higiênicos, repouso e ati-
vidades educacionais com profis-
sionais qualificados, em serviço vo-
luntário. A verba para manter em 
funcionamento todo esse conjunto 
de projetos vem das ações promovi-
das pela “Associação Pátria do Evan-
gelho”.

à  EvENTO 

Domingo tem tradicional 
almoço no Lar Meimei
Ingressos estão à venda pelo valor de R$ 25 - adulto

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

 CatEgoria  autorEs  tÍtulo ano ProFEssorEs ilustrador ano

 Poema 1º lugar Miguel Yuzo Matunaga Buosi Casa assombrada 3º Elci Marlene de Oliveira  Luíza de Carvalho Neves 3º

 Prosa 1º  lugar Emanuelle Lima Brumati A princesa guerreira 2º Ivete de Fátima Magri  Manuela Berger Ramos 2º

 Poema 1º lugar Eduardo Bocafoli Benez Cotidiano 5º Aline Mateus de Souza Sara  Harumi Dourado Uehara 5º

 Prosa 1º lugar Maria Luisa Gandini Castanheira     O gambá que tinha cheiro de flores 4º Ivete de Fátima Magri Laura Junqueira Delabona 4º

 Poema 3º lugar Giovana Venturini Pinho Qual profissão escolher? 4º Ivete de Fátima Magri Melissa Leal Ferreira Julio 4º

 Prosa 3º lugar Julia Colombano Gomes O alce muito diferente 5º Aline Mateus de Souza Ana Beatriz Berger Oliveira 5º 

 CatEgoria  autorEs ano ProFEssorEs

 Poema 1º lugar Emanuele Maria Alduino Egas 6º Aline Mateus de Souza

 Prosa       1º lugar Mariana Bonfim Nascimento 9º Aline Mateus de Souza

 Poema  1º lugar Milena Mendes Cortez 1ºEM Manoel Álvaro Egas Filho

 Prosa       1º lugar Lorena Scandiuzi Sabino 1ºEM Manoel Álvaro Egas Filho

 Poema  2º  lugar Luana Aya Pistolato 7º Aline Mateus de Souza

 Prosa       2º lugar Mayse Rodrigues Ferreira 3ºEM Manoel Álvaro Egas Filho

 Poema     3º lugar Maria Vittória Montilha de Freitas 8º Aline Mateus de Souza

O COlégiO COOpere 
parabeniza alunOs e 

prOfessOres pela exCelente 
e expressiva premiaçãO nO

prOfessOres

alunOs premiaDOs
alinE matEus 

dE souza 
(Professora 

Ensino 
Fundamental

i e ii)

ivEtE dE 
Fátima magri 

(Professora 
Ensino 

Fundamental i)

ElCi marlEnE 
dE olivEira 
(Professora 

Ensino 
Fundamental i) 

manoEl 
álvaro 

Egas Filho 
(Professor 

Ensino 
Fundamental ii 

e médio)



MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Rui e Rita fogem do cativeiro, mas logo são res-
gatados pelos bandidos. Carla pede que Thiago e 
Raíssa liguem para Filipe para saber de Rita. Jo-
aquim afirma a Lígia que Rita está mancomuna-
da com Rui. Rita se preocupa com Filipe. Regina 
reclama com Max por estar longe de Guga. Max 
inventa uma desculpa para fazer com que Guga 
os visite. Cléber conta que sua família se mudou, 
e Marco permite que o rapaz fique em sua casa 
por alguns dias. Max pede perdão a Guga, e Re-
gina fica radiante com a reconciliação da família. 
Rita se desespera durante o sequestro. Filipe de-
sabafa com Leila sobre Rita. Os bandidos amea-
çam Rui e Rita.

BOM SUCESSO
Terça-feira, 19h15

Alberto desconversa. Mário, William e Pablo se 
reencontram na ilha Boka Loka. Mauri avisa a 
Nana e Marcos que o quadro de Alberto é gra-
ve. Alberto tem uma visão com Eric. Sofia pede 
a Marcos para deixar Paloma ficar com Alberto. 
Paloma fica intrigada com o afastamento de Mar-
cos. Nana confessa a Gisele que ama Mário e de-
cidiu se separar de Diogo. Isadora/Marcela Klein 
propõe a Nana e Diogo que o casal passe um fim 
de semana juntos. Pablo avisa a Mário que o fi-
lho de Nana é dele.

ÉRAMOS SEIS 
Terça-feira, 18h00

Alfredo pensa em começar a trabalhar. Emília 
flagra Zeca falando com Adelaide sobre Justi-
na e o repreende. Olga e Candoca se surpre-
endem com Justina. Maria consola Isabel. Ma-
bel fica constrangida diante do comentário de 
Carlos e Marcelo. Inês comunica a Shirley que 
voltará para São Paulo. Mabel não deixa Car-
los acompanhá-la até sua casa. Almeida se en-
tristece quando Assad avisa que a loja precisa 
de outro vendedor. Soraia culpa Karine por não 
conseguir se aproximar de Julinho. Alaor tenta 
animar Marion. João prende Inês em seu quar-
to. Olga se desespera ao ver Justina com Ze-
quinha no colo.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Após o bom desempenho nas provas teóricas e na 
apresentação, Ester é aprovada para integrar o qua-
dro de alunos da Ruth Goulart. Eric foge, e aflito, 
seu pai vai procurá-lo no colégio. Luca e Mirela se 
beijam e Vini presencia a cena. Luisa faz perguntas 
sobre Pendleton para Glória. Iure e Helô tentam no-
vamente convencer o pai de Eric a aceitar o talen-
to de seu filho com a dança. Roger começa a falar 
com os funcionários da empresa por meio de seu 
avatar. No colégio, os alunos se dividem em grupos 
para procurar Eric. Mário e Lorena invadem a sala 
de Ruth para procurar a ficha de matricula da Es-
ter e são pegos por Sophie. Helô incentiva Gleyce 
a retomar seus estudos. 

TOPÍSSIMA
Terça-feira, 20h50

Thaís convence Jade de terminar com André. Pedro 
fica sabendo da morte de Taylor. André fica saben-
do que Jade está indo para o aeroporto. Graça é re-
cebida por jornalistas. André vai atrás de Jade e che-
ga até ela, mas ela disse que quer ir pra Europa. Mão 
de Vaca pede para visitar Pedro. O mendigo se mos-
tra contente em comer. Lima vai até a delegacia. So-
phia relembra de quando foi drogada e Angélica ten-
ta fazê-la esquecer isso. A ricaça pede para Angélica 
ligar para Lima na frente dela e a mulher liga. Sophia 
descobre que eles drogaram ela a mando de Paulo Ro-
berto (Floriano Peixoto). O Mendigo escuta os estu-
dantes falando dele e fica ofendido e vai embora. Fer-
nado lembra de Jandeira. Graça fica triste por Jade.

AMOR DE MÃE
Terça-feira, 21h00

Magno conta sobre o acidente com Genilson, e 
Wesley afirma que investigará o caso. Thelma 
afirma a Vitória que não venderá seu restauran-
te. Lurdes anuncia aos filhos que Domênico está 
vivo. Davi apoia Vitória, que teme perder seu be-
bê novamente. Danilo garante a Thelma que não 
voltará a trabalhar para a mãe. Estela pressiona 
Raul, que despista a moça. Lídia confirma a Este-
la que Raul está apaixonado por Érica. Davi con-
ta sua história de vida para Vitória. Raul e Érica 
ficam juntos. Samuel repreende Marina. Estela 
procura Raul.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIES
Com Vênus e Marte em 
harmonia, você decidirá 

o futuro do amor. Uma disputa che-
gará ao fim com acordos. Equilibre 
as contas e garanta estabilidade. Se-
mana bastante positiva na carreira e 
nos negócios. Conquiste uma alian-
ça poderosa, empreenda ou assuma 
posição de maior responsabilidade e 
poder. Começará uma fase de opor-
tunidades de expansão profissional.

TOURO
Júpiter trará fé, otimis-
mo, viagens, escolhas 

sábias e aumento de prestígio. Con-
te com resultados positivos em exa-
mes, concurso e assuntos de justi-
ça. No amor, não poderia ser melhor. 
Confiança e união inaugurarão fase 
de maior satisfação e prazer na vida 
íntima. Planeje férias, projete o futu-
ro e alavanque a carreira. A sorte ca-
minhará ao seu lado.

GêMEOS
Momento de grandes 
transformações e de au-

mento da liderança no trabalho. Você 
poderá se envolver com dois projetos 
simultaneamente e abrir caminhos 
de sucesso. Some forças no amor. 
Planos da relação envolverão estilo 
de vida mais gostoso e saudável. Jú-
piter a partir de hoje favorecerá mu-
danças e aumento de poder. Sucesso 
e proposta atraente, nesta semana.

CÂNCER
A entrada de Júpiter na 
área afetiva favorecerá ca-

samento, associações e novos rela-
cionamentos. Se estiver só, alguém 
chegará para ficar. Amizades tam-
bém se firmarão. Momento de criar 
uma rede forte e protetora ao seu re-
dor, aprofundar vínculos e comemo-
rar conquistas pessoais. Sucesso e 
autoconfiança no trabalho. Evite exa-
geros e pratique esporte.

LEÃO
Comece uma atividade 
diferente e implante uma 

rotina mais equilibrada. Júpiter be-
neficiará a saúde, além de ampliar 
oportunidades de trabalho e tornar o 
cotidiano mais agradável. Hora de ini-
ciar um esporte, academia, tratamen-
to estético ou dieta saudável e contar 
com maior disciplina. A semana trará 
inovações na carreira, harmonia nas 
relações e decisões familiares.

VIRGEM 
Lindo momento no amor, 
proximidade com os filhos 

e maior satisfação pessoal. Júpiter 
em harmonia com seu signo, a par-
tir de hoje, trará o entusiasmo e pra-
zer de volta. Explore talentos, ava-
lie propostas de viagem e trabalho 
em outro lugar, conquiste espaços e 
brilhe. Se estiver só, a fase trará uma 
paixão que terá tudo para dar certo. 
Fortaleça laços familiares.

LIBRA
Reúna a família, resgate 
relações e construa ba-

ses afetivas sólidas. A partir de ho-
je, Júpiter elevará padrões de confor-
to, harmonizará relações cotidianas 
e criará um ambiente aconchegante 
e protetor à sua volta. Hora de somar 
recursos no casamento e aumentar o 
patrimônio. Surpresas, novidades e 
muito carinho intensificarão o amor 
e a vida familiar.

ESCORPIÃO 
Expanda as comunica-
ções, expresse sentimen-

tos e desejos, pense positivo e enri-
queça os relacionamentos com mais 
trocas. Júpiter ampliará contatos, ati-
vidades comerciais e estudos, a par-
tir de hoje. Bom período também pa-
ra se entender com irmãos e parentes 
próximos. A semana trará pesquisas 
e informações relevantes que influen-
ciarão decisões de vida.

SAGITÁRIO
A partir de hoje, Júpiter tra-
rá oportunidades de cres-
cimento financeiro e maior 

poder de consumo. Você poderá firmar 
uma proposta de trabalho, aumentar 
o salário, iniciar um empreendimento 
ou ganhar dinheiro extra inesperado. 
Em qualquer das opções, você conta-
rá com maior estabilidade, seguran-
ça e melhores condições. Concretize 
planos de expansão.

CAPRICóRNIO
O projeto de vida ganhará 
amplitude, com a entra-

da de Júpiter em seu signo, por on-
de transitam também Vênus, Satur-
no e Plutão. Fase de oportunidades 
e de maior satisfação pessoal. Você 
poderá iniciar relações, entrar num 
novo grupo e renovar os sentimen-
tos. Encerre um longo ciclo e aguar-
de até o aniversário para iniciar ou-
tro com decisões definitivas.

AQUÁRIO
Sonhos reveladores, au-
toconhecimento e ligação 

com a espiritualidade marcarão esta 
fase. Júpiter trará sensação de maior 
proteção e sintonia com o mundo in-
terior. Pratique meditação, intensifi-
que a terapia e avalie expectativas 
sobre o futuro. Talvez você deseje 
um período sabático ou mais tran-
quilidade e equilíbrio. Perspectivas 
positivas na carreira e nas finanças.

PEIXES
Novas amizades entra-
rão em sua vida para va-

ler. Júpiter ampliará a participação 
social e atividades em grupo. Encon-
tros agradáveis e em sintonia com 
seus propósitos motivarão viagens e 
atividades em outro lugar. Sucesso e 
maior visibilidade na carreira. Cami-
nhos estarão iluminados. Some for-
ças com parceiros, reúna amigos e 
faça diferença no mundo.
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celebridades
Após operar tumor no 
cérebro, Gloria Maria diz 
que volta à Tv em breve
A

pós retirar um tumor 
no cérebro, Gloria 
Maria usou o Ins-
tagram, nesta se-
mana, para atuali-
zar os seguidores a 

respeito de seu estado de saúde. A 
apresentadora começou a postagem 
dizendo que em breve estará de vol-
ta ao “Globo Repórter”. 

“Vocês que me deram tanto amor 
neste momento complicado mere-
cem saber primeiro as coisas mara-
vilhosas que também estão acon-
tecendo! Graças a Deus. Estou me 
recuperando rápido e mais um pou-
quinho e estou de volta ao Globo Re-
pórter.” 

Em seguida, Gloria anunciou uma 
novidade: vai apresentar o lança-
mento do filme do show de Rober-
to Carlos em Jerusalém na próxima 
segunda-feira, 2, no Cine Odeon, no 
Rio de Janeiro.  

“Segunda que vem vou estar ao la-
do do rei Roberto Carlos, amigo de 
uma vida, que esteve comigo este 
tempo inteiro, apresentando o lança-
mento do filme em 3D do show que 
ele fez em Jerusalém e eu apresen-
tei! Vamos estar juntos no palco do 
Cine Odeon mostrando ao vivo, para 

cinemas de todos o país o filme lin-
do em que o show se transformou”, 
comemorou. 

“Muito feliz por ter sido escolhida 
pelo Roberto para estar ao lado de-
le neste momento lindo! Vai ser com 

certeza uma noite de emoções! Obri-
gada mais uma vez, Roberto! Por vol-
tar à vida ao seu lado!”, finalizou. 

Na TV Globo desde 1971, Gloria Maria é uma das grandes veteranas do jornalismo da emissora
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A
nitta que se envolveu em uma 
‘briga’ com Ludmilla recente-
mente, abriu o jogo sobre sua 
fama de brigar com todos os 
artistas que trabalhou. A can-
tora afirmou ser natural algu-

mas desavenças, mas por ser uma pessoa pú-
blica, as pessoas só focam nisso.

“Todos os seres humanos têm a sua desaven-
ça ou suas complicações de relações com al-
guém, seja no trabalho ou na vida pessoal. O 
problema é que eu sou uma pessoa pública e 
as pessoas obviamente sempre dão mais en-
fase para as partes negativas do que as posi-
tivas”, explicou ela, à Fábia Oliveira.

“É impossível um ser humano nunca ter bri-
gado com ninguém. Qualquer pessoa que este-
ja lendo essa entrevista já brigou com alguém. 
Pode já ter resolvido ou pode não ter resolvido 
e as coisas mudam. Se acontece em família, 
não vai acontecer no trabalho?”, acrescentou.

Por fim, Anitta falou quem são os artistas 
que continua amiga após ter trabalhado junto: 
“Tem tantas pessoas que eu colaborei e con-
tinuo sendo amiga como o Projota, o J Balvin, 
o Kevinho, o Nego do Borel, o Maluma, a Jojo 
Todynho, Harmonia do Samba e tantos outros 
artistas com quem eu fiz parcerias e mante-
nho até hoje. Mas as pessoas vão dar ênfase 
aos poucos que porventura tenha acontecido 
algum desentendimento”.

A cantora afirmou ser natural 
algumas desavenças, mas por 
ser uma pessoa pública, as 
pessoas só focam nisso

Anitta abre o jogo sobre 
fama de ‘barraqueira’: 
“Seres humanos têm 
desavenças”
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Jean 
Sérgio
recebe 
muitas fe-
licitações 
pelo seu 
aniversá-
rio ao lado 
de sua 
esposa 
Fabiana 
Revez.

Henrique Souza comemora a 
chegada da nova idade. Felicidades!

O DJ 
Eduardo 
Antoniassi 
completa 
mais um 
ano de vida 
e é muito 
cumprimen-
tado pela 
galera.

Jô Branco comemora mais um ano de vida ao
lado do marido Marcus Rodrigues, Parabéns!


