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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 15/01/20

 36°

 23°

15mm
90%


chuva

85%
39%

E
9km/h


vento

05:53h
19:07h

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

QUI - 16/01/20

 36°

 22°

8mm
80%


chuva

81%
43%

NNW
8km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SEX - 17/01/20

 32°

 22°

15mm
86%


chuva

81%
46%

E
6km/h


vento

05:54h
19:07h

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

SÁB - 18/01/20
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Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

DOM - 19/01/20
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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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Fausto Pinato 
deve anunciar nesta 
semana mudança de
domicílio eleitoral 
para Rio Preto

à  ELEIÇÕES

Decisão atende um pedido do presidente 
Jair Bolsonaro, visando as eleições de 2022

O deputado federal Faus-
to Pinato (PP) deve 
anunciar ainda nesta 
semana que irá trans-
ferir o seu domicílio 

eleitoral para São José do Rio Preto. 
A mudança coloca o fernandopolen-
se definitivamente como pré-candi-

dato a prefeito do município nas elei-
ções de outubro. Desde o início desta 
semana Fausto intensificou as con-
versas com lideranças de Rio Preto 
visando o fortalecimento das bases 
partidárias e a formação da chapa 
de vereadores para dar sustentação 
à candidatura. Página A3

Ano começa com 
chuvas acima do 
registrado em 2019
no município

à  tEmPo

O volume de chuvas que caiu em Fernandópolis até a metade 
do mês de janeiro já é o equivalente ao que choveu pelo mes-
mo período em 2019. Os dados são do pluviômetro  automático 
do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de 
Desastres Naturais), localizado em Fernandópolis. Página A5

‘EuRiso’ 
segue com 
programação 
nesta quinta

A praça central da cidade está rece-
bendo mais uma edição do Encontro 
Internacional de Palhaços ‘EuRiso’. Es-
ta é a 7ª edição do evento. Em uma lo-
na aberta, artistas circenses de diver-
sas regiões do Brasil e demais países 
se apresentam ao público. Página A14

Homem de 
30 anos é 
investigado por 
estupro contra 
criança de 6 anos

Página A11

Funcionário de 
clínica é acusado
de não contratar 
mulher por 
ela ser negra

Página A11

Site para pedir
a restituição
do DPvAt 2020
já está em 
funcionamento

Página A12

Corpo de advogado desaparecido é 
encontrado pela Pm esquartejado

A Polícia Militar encontrou na noite 
da última terça-feira, 14, o corpo do ad-
vogado e músico Ronaldo César Cape-
lari, que estava desaparecido, no fundo 
de uma casa, na Rua Salvador Barreto, 
no bairro Água Branca, em Araçatuba. 
Ronaldo foi esquartejado e colocado 
em três sacos, localizados no banheiro 
da residência. A polícia chegou ao lo-
cal através de denúncia anônima que 
informou que a caminhonete do advo-

gado teria sido vista naquele local na 
noite anterior. Segundo o tenente PM 
Rodrigo Souto, os policiais resolveram 
entrar na casa, que estava com o por-
tão aberto e as luzes apagadas. Uma 
jaqueta com manchas de sangue foi 
encontrada no quintal, o que chamou 
a atenção dos policiais. Ao vistoriarem 
a casa, os PMs acharam os três sacos 
com o corpo do advogado no banhei-
ro. Página A10



A2 | Brasil | QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020  

Governo federal 
eleva salário mínimo de
R$ 1.039 para R$ 1.045

à  AUmENto

Reajuste foi feito após o valor do INPC fechar o ano com alta superior, de 4,48%

O 
presidente Jair Bol-
sonaro e o ministro 
da Economia, Pau-
lo Guedes, anuncia-
ram, em Brasília, que 
o salário mínimo de 

2020 será elevado de R$ 1.039 para R$ 
1.045. Uma medida provisória (MP) se-
rá editada pelo presidente nos próxi-
mos dias para oficializar o aumento.

“Nós tivemos uma inflação atípica 
em dezembro, a gente não esperava 
que fosse tão alta assim, mas foi em 
virtude, basicamente, da carne, e tí-
nhamos que fazer com que o valor do 
salário mínimo fosse mantido, então 
ele passa, via medida provisória, de 
R$ 1.039 para R$ 1.045, a partir de 1º 
de fevereiro”, afirmou Bolsonaro no 
Ministério da Economia, ao lado de 
Guedes. O presidente e o ministro se 
reuniram duas vezes ao longo do dia 
para debaterem o assunto.

No final do ano passado, o gover-
no editou uma MP com um reajuste 
de 4,1% no mínimo, que passou de 
R$ 998 para R$ 1.039. O valor cor-
respondia à estimativa do mercado 
financeiro para a inflação de 2019, 
segundo o Índice Nacional do Pre-

ços ao Consumidor (INPC), calcula-
do pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

Porém, o valor do INPC acabou fe-
chando o ano com uma alta supe-
rior, de 4,48%, anunciada na semana 
passada e, com isso, deixou o novo 
valor do mínimo abaixo da inflação. 
Por lei, esse é o índice usado para o 
reajuste do salário mínimo, embora 
a inflação oficial seja a medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), que fechou 
o ano de 2019 em 4,31%.

“Nós vamos ter que achar os re-
cursos para fazer isso, mas o mais 
importante é o espírito que o presi-
dente defendeu, da carta constitu-
cional, que é a preservação do poder 
de compra do salário mínimo”, afir-
mou Paulo Guedes. Segundo o minis-
tro, com o novo aumento, o impacto 
nas contas públicas será de cerca de 
R$ 2,3 bilhões, que poderão ser com-
pensados com R$ 8 bilhões de arre-
cadação extra prevista pelo governo.

“Nós já temos, eu prefiro não fa-
lar da natureza do ganho, que vai 
ser anunciado possivelmente em 
mais uma semana, nós já vamos ar-
recadar mais R$ 8 bilhões. Não é au-
mento de imposto, não é nada disso. 
São fontes que estamos procuran-
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do, nós vamos anunciar R$ 8 bilhões 
que vão aparecer, de forma que es-
se aumento de R$ 2,3 bilhões vai ca-
ber no orçamento”, informou o mi-
nistro. Ainda segundo ele, caso não 
seja possível cobrir o aumento de 
gasto no orçamento para custear o 
valor do mínimo, o governo não des-
carta algum contingenciamento.

Até o ano passado, a política de rea-
juste do salário mínimo, aprovada em 
lei, previa uma correção pela inflação 
mais a variação do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma dos bens e serviços 
produzidos no país). Esse modelo vi-

gorou entre 2011 e 2019. Porém, nem 
sempre houve aumento real nesse pe-
ríodo porque o PIB do país, em 2015 e 
2016, registrou retração, com queda de 
7% nos acumulado desses dois anos.

O governo estima que, para cada 
aumento de R$ 1 no salário mínimo, 
as despesas elevam-se em R$ 355,5 
milhões, principalmente por causa 
do pagamento de benefícios da Pre-
vidência Social, do abono salarial e 
do seguro-desemprego, todos atre-
lados ao mínimo. 

Fonte: Agência Brasil

 Da REDAÇão

contato@oextra.net
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Fausto Pinato deve 
anunciar nesta semana 
mudança de domicílio 
eleitoral para Rio Preto

à  ELEIÇÕES

Decisão atende um pedido do presidente Jair Bolsonaro, visando as eleições de 2022

O 
deputado federal 
Fausto Pinato (PP) 
deve anunciar ain-
da nesta semana 
que irá transferir o 
seu domicílio elei-

toral para São José do Rio Preto. A 
mudança coloca o fernandopolense 
definitivamente como pré-candida-

to a prefeito do município nas elei-
ções de outubro.

Desde o início desta semana 
Fausto intensificou as conversas 
com lideranças de Rio Preto visan-
do o fortalecimento das bases par-
tidárias e a formação da chapa de 
vereadores para dar sustentação à 
candidatura.

As primeiras especulações sobre 
a transferência de domicílio eleito-
ral para Rio Preto surgiram em no-

vembro do ano passado. Na coluna 
Entre Linhas o articulista Beto Ique-
gami já havia antecipado as motiva-
ções de Fausto para a mudança de 
rumo. De acordo com o texto, a medi-
da é decorrência do fato que os “cer-
ca de 328 mil eleitores rio-pretenses 
ficaram sem um único representante 
no Congresso Nacional”, o que pode 
favorecer Fausto na busca por votos 
nas eleições de 2022.

Outro fator que pesa na decisão 

do deputado é o apoio do presiden-
te Jair Bolsonaro (sem partido). Fon-
tes que acompanham as conversas 
de perto afirmam que a candidatura 
de Fausto em Rio Preto é um pedido 
pessoal do presidente. Bolsonaro en-
xerga a candidatura com bons olhos, 
por considerar importante ter na ci-
dade um palanque para confrontar 
com o governador de São Paulo João 
Doria, possível concorrente nas elei-
ções de 2022.

Deputado após reunião com lideranças do Progressista (PP) em Rio Preto: Osmair Guareschi e Paulo Pauléra

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Foto: Divulgação Assess. Fausto Pinato 



A4 |  Geral | QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020 

N
o dia 10 de janeiro 
ocorreu a troca de 
comando do Tiro 
de Guerra 02-083 
de Fernandópolis. 
Após três anos à 

frente do TG (2017 a 2019), o Subte-
nente Mário Lúcio Dornelles Gomes 
foi transferido para Florianópolis/SC, 
vindo então o 1° Sargento Adilson 
Alezando Mosquer.

Natural da cidade de 3 de Maio, no 
Rio Grande do Sul, o  1° Sargento Mos-

quer é casado com Andreia Estivalet 
Mosquer é pai de Yasmin Estivalet 
Mosquer. Estava na Companhia de 
Comando da 18ª Brigada de Infantaria 
de Fronteira, em Corumbá, Mato Gros-
so do Sul. Formado na área de Comu-
nicações pela Escola de Sargento das 
Armas (ESA) no ano de 2002, possui 
estágio de Adaptação a Selva, curso 
de Educação Física do Exército e cur-
so de aperfeiçoamento de sargento.

O 1° Sargento Mosquer assumiu a 
função de chefe do TG 02-083 no dia 
13 de janeiro e já começou a prepa-
ração para receber os novos jovens 
atiradores a partir de 1° de março.

tiro de Guerra
de Fernandópolis 

à  Novo ComANDo

Primeiro Sargento Adilson Alezando Mosquer 
assumiu o serviço no dia 13 de janeiro

tem novo 
comandante

1° Sargento Adilson Alezando Mosquer, novo
comandante do Tiro de Guerra de Fernandópolis

 SECom

Prefeitura de Fernandópolis
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Ano começa com chuvas 
acima do registrado em 
2019 em Fernandópolis
Registro foi feito até o sábado, 11, último dia que choveu no município

à  tEmPo

O volume de chuvas 
que caiu em Fernan-
dópolis até a meta-
de do mês de janei-
ro já é o equivalente 

ao que choveu pelo mesmo perí-
odo em 2019. Os dados são do 
pluviômetro  automático do Ce-
maden (Centro Nacional de Moni-
toramento e Alertas de Desastres 
Naturais), localizado em Fernan-
dópolis.

Até o sábado, 11, último dia que 

houve registro de chuva no mu-
nicípio, o pluviômetro registrou 
125mm de chuva, apenas um a 
menos do que os 126mm regis-
trados em todo o mês de janeiro 
de 2019.

Na comparação entre os 15 primei-
ros dias do mês, o volume de preci-

pitação neste ano foi o dobro que o 
do ano passado.

Para os próximos 15 dias a previ-
são é de chuvas que devem chegar 
na casa dos 80mm, elevando a quan-
tidade total de precipitação no mês 
para mais de 200mm, número equi-
valente à média dos últimos 10 anos.

A previsão é que esses números aumentem já nesta quarta-feira, 15

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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‘Janeiro Branco’ reforça 
cuidados com a saúde 
mental no município
Calendário com diversas atividades foi elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde

à  CAmPANHA

O 
mês de janeiro é 
tradicionalmente 
marcado pela cul-
tura do recomeço, 
da renovação. Pen-
sando nisso foi cria-

do no Brasil o ‘Janeiro Branco’, uma 
campanha que convida as pessoas a 
pensarem sobre suas vidas, o senti-
do e o propósito dela. O movimento 
é um marco para uma nova reflexão 
acerca dos planos para melhoria da 
saúde mental e alcançar verdadei-
ramente a felicidade.

Ressalta-se que existem variados 
comportamentos que não estão ne-
cessariamente relacionados a uma 
doença mental, mas que tendem a 
desestabilizar o indivíduo; como por 
exemplo, estresse, ansiedade, ner-
vosismo, irritação entre outros sinto-
mas que associados podem desen-
cadear um quadro de doença mental.

Em Fernandópolis, a rede pública 
de saúde conta com vários setores 
que dão suporte às pessoas que ne-
cessitam de atendimento e acom-
panhamento profissional da saúde 
mental. Com o ‘Janeiro Branco’, as 
ações cotidianas são reforçadas, a 
fim de que toda população tenha co-
nhecimento dos trabalhos desenvol-
vidos no município. 

Nesta segunda quinzena, um ca-
lendário especial com diversas 
atividades foi elaborado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, por 
meio do NASF I, NASF II E CAPS 
II, para atender moradores de di-
ferentes regiões da cidade, come-
çando na manhã da próxima se-
gunda-feira.

PROGRAMAÇÃO 
 20/01 
l 9h - Janeiro Branco no Maria João 

de Deus
l 18h30 - UBS Vila Regina - Janeiro 

Branco (com pacientes que espe-
ram na recepção)

 21/01
l 8h30 - CRAS IV
l 18h30 - UBS Uirapuru (Recepção)
l 18h30 - UBS Planalto (Recepção)
 22/01
l 8h30 - CRAS I
l 14h - APADAF
 24/01
l 9h - Salão Paroquial da Brasitânia
 27/01
l 9h - UNATI
l 16h - CRAS II

 28/01
l 8h - ADVF
l 14h - AVCC
l 18h30 - UBS Araguaia
 (recepção)
 29/01
l 9h - CRAS III
l 19h - CRAS I
 30/01
l 18h30 UBS COHAB
 31/01
l 9h - CRAS IV

 SECom

Prefeitura de Fernandópolis
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municípios recebem
R$ 664 milhões no segundo 
repasse de ICmS de janeiro

à  ARRECADAÇão

Com depósito realizado na última terça-feira, 14, valor destinado
às prefeituras sobe para R$ 798 milhões neste mês

O 
governo do Esta-
do de São Paulo 
transferiu na últi-
ma terça-feira, 14, 
R$ 664,43 milhõe 
sem repasses de 

ICMS para os 645 municípios pau-
listas. O depósito feito pela Secre-
taria da Fazenda e Planejamento é 
referente ao montante arrecadado 
no período de 6 a 10 de janeiro.Os 
valores correspondem a 25% da ar-
recadação do imposto, que são dis-
tribuídos às administrações mu-
nicipais com base na aplicação do 
Índice de Participação dos Muni-
cípios (IPM) definido para cada ci-
dade.

Os municípios já haviam recebido 
R$ 134,12 milhões no repasse an-
terior, realizado em 7/1, relativo à 
arrecadação do período de 30/12 e 
31/12 e 2/1 e 3/1. Com os depósitos 
efetuados hoje, o valor acumulado 
distribuído às prefeituras em janeiro 
sobe para R$ 798,55 milhões.

Os depósitos semanais são reali-
zados por meio da Secretaria da Fa-

zenda e Planejamento sempre até o 
segundo dia útil de cada semana, 
conforme prevê a Lei Complemen-
tar nº 63, de 11/01/1990. As consul-
tas dos valores podem ser feitas no 
site da Fazenda, no link Acesso à In-
formação > Transferências de Re-
cursos > Transferências Constitu-
cionais a Municípios.

AGENDA TRIBUTÁRIA
Os valores semanais transferidos 

aos municípios paulistas variam em 
função dos prazos de pagamento 
do imposto fixados no regulamen-
to do ICMS. Dependendo do mês, 
pode haver até cinco datas de re-
passes. As variações destes depó-
sitos oscilam conforme o calendário 
mensal, os prazos de recolhimen-
to e o volume dos recursos arreca-
dados. A agenda de pagamentos 
está concentrada em até cinco pe-
ríodos diferentes no mês, além de 
outros recolhimentos diários, co-
mo por exemplo, os relativos à li-
beração das operações com impor-
tações.

ÍNDICE DE
PARTICIPAÇÃO

DOS MUNICÍPIOS
Os repasses aos municípios 

são liberados de acordo com os 
respectivos Índices de Partici-
pação dos Municípios, confor-
me determina a Constituição Fe-
deral, de 5 de outubro de 1988. 
Em seu artigo 158, inciso IV está 
estabelecido que 25% do produ-
to da arrecadação de ICMS per-
tencem aos municípios, e 25% do 
montante transferido pela União 
ao Estado, referente ao Fundo 

de Exportação (artigo 159, inci-
so II e § 3º).

Os índices de participação dos 
municípios são apurados anual-
mente (artigo 3°, da LC 63/1990), 
para aplicação no exercício seguin-
te, observando os critérios estabe-
lecidos pela Lei Estadual nº 3.201, 
de 23/12/81, com alterações intro-
duzidas pela Lei Estadual nº 8.510, 
de 29/12/93.
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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. 
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policial
Polícia encontra corpo de 
advogado desaparecido

à  CRImE BÁRBARo

Ronaldo César Capelari foi esquartejado e colocado em três sacos

A 
Polícia Militar en-
controu na noite da 
última terça-feira, 
14, o corpo do advo-
gado e músico Ro-
naldo César Cape-

lari, 53 anos, no fundo de uma casa, 
na Rua Salvador Barreto, no bairro 
Água Branca, em Araçatuba.

Ronaldo foi esquartejado e colocado 
em três sacos, localizados no banhei-
ro da residência. A polícia chegou ao 
local através de denúncia anônima 
que informou que a caminhonete do 
advogado teria sido vista naquele lo-
cal na noite anterior.

Segundo o tenente PM Rodrigo Sou-
to, os policiais resolveram entrar na 
casa, que estava com o portão aber-
to e as luzes apagadas. Uma jaqueta 
com manchas de sangue foi encontra-
da no quintal, o que chamou a aten-
ção dos policiais. Ao vistoriarem a ca-
sa, os PMs acharam os três sacos com 
o corpo do advogado no banheiro. 

Uma mangueira de água estava co-
nectada a uma torneira na cozinha e 
seguia até o banheiro. Possivelmen-
te, ela teria sido usada para ajudar 
no escoamento do sangue para o ra-
lo. Ferramentas como uma serra e fa-
cas, foram apreendidas no local e se-
rão periciadas.

A casa teria sido alugada em me-
ados de novembro do ano passado 
por uma moça, que ainda não foi en-
contrada, mas já identificada pela 
Polícia, cujo nome está sendo man-
tido em sigilo.

A Polícia apurou que a caminhone-
te do advogado realmente esteve na 
casa entre a noite de segunda-feira 

Casa onde estava o corpo do advogado foi encontrada após denúncia anônima

Casa com muro danificado, o que pode justificar o dano na caminhonete da vítima

e a madrugada de ontem. A avaria 
na lateral do veículo foi feita numa 
pequena garagem, que também fi-
cou com o muro danificado.

Três testemunhas (dois rapazes e 

uma adolescente), abordados perto 
da casa, chegaram a ser levados pa-
ra o plantão policial, mas o trio foi li-
berado após esclarecer não ter en-
volvimento no caso.

O CASO
Ronaldo César Capelari desapare-

ceu na segunda-feira, 13, à noite, ao 
sair de casa para ir à natação.

A caminhonete dele foi encontrada 
na manhã de terça feira, no mesmo 
bairro, com várias marcas de sangue 
e sinais de luta corporal.

Após ser encontrado, o corpo foi 
levado para o IML (Instituto Médi-
co Legal), onde passaria por exa-
me necroscópico. O caso foi regis-
trado na Central de Flagrantes e 
está sendo investigado pela Polí-
cia Civil. 

Ainda não se sabe o que motivou o 
crime e as investigações estão a car-
go da DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais) de Araçatuba. 

Qualquer informação sobre envol-
vidos no crime pode ser passada a 
polícia por meio dos telefones 190 e 
197. O denunciante não precisa se 
identificar.

Fonte: RP10Banheiro onde o corpo de Ronaldo foi esquartejado
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U
m homem de 30 anos 
está sendo investi-
gado por estupro 
contra uma crian-
ça, do sexo femini-
no, de seis anos no 

bairro Estância Bela Vista 3, em São 
José do Rio Preto.

Segundo informações da polícia, 
a mãe da menina foi buscá-la na ca-
sa da avó e notou que a criança ti-
nha manchas vermelhas no pescoço.

Perguntada, a menina disse à 
mãe que o namorado da avó dela 
teria chupado o pescoço da crian-
ça, mostrado os órgãos genitais e 
obrigado a vítima a fazer sexo oral 
nele.

A menina foi encaminhada para o 
IML (Instituto Médico Legal) para fa-
zer exames de corpo de delito.

Um boletim de ocorrência foi regis-
trado na delegacia da cidade e um 
inquérito foi aberto. 

Fonte: SBT Interior

Uma mulher procurou a polícia na 
última terça-feira, 14, e registrou 
ocorrência por injúria. O funcioná-
rio de uma clínica dentária de Rio 
Preto teria dito que ela não pode-
ria contratá-la por ser negra.

Segundo a ocorrência, o marido 
da vítima é panfleteiro da clínica e, 
diante da necessidade de ajuda no 
trabalho, sugeriu que a esposa de-
le fosse contratada.

A princípio o funcionário da clínica 
recusou, pois alegou que, devido à 
fiscalização, seria necessário um al-
vará para que ela pudesse panfletar.

Devido à real necessidade, o ma-
rido levou a mulher para ajudá-lo 
nas atividades, ainda que não con-
tratada. Porém, ao ver que a mu-
lher estava ajudando o namorado, 
o funcionário chamou ele e disse 
que ela não poderia panfletar pa-
ra a clínica por não ter dentes e 
ser negra.

Chateado com a situação, o 
panfleteiro contou o ocorrido 
para a esposa e ambos foram 
conversar com o funcionário. 
Segundo relatos da vítima, o fun-
cionário teria confirmado tudo o 
que havia dito.

Fonte: DLNews

Homem de 30 anos
é investigado por estupro 
contra criança de 6 anos

Funcionário de clínica é 
acusado de não contratar 
mulher por ela ser negra

à  ABUSo

à  RACISmo

Vítima é neta da namorada do suspeito

A vítima procurou a polícia e registou boletim de ocorrência por injúria
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Site para restituição
do DPvAt já está
em funcionamento

à  REEmBoLSo

Proprietários de 1,9 milhão de veículos estão aptos a receber

vam do veículo; valor pago; data em 
que o pagamento a mais foi realiza-
do; dados bancários (banco, agência 
e conta corrente ou conta poupança 
do proprietário); e-mail de contato e 
telefone de contato.

“Ao enviar a solicitação, o proprie-
tário receberá um número de pro-
tocolo para o acompanhamento da 
restituição, no mesmo site. Após 
o cadastro, a restituição será pro-
cessada em até dois dias úteis, de-
pendendo apenas da compensação 
bancária para a sua finalização”, in-
formou a seguradora.

Ela disse ainda que o site recebe-
rá somente os pedidos de restitui-
ção da diferença de valores pagos 
referente ao Seguro DPVAT 2020. No 
caso de o proprietário ter pago o se-

guro de 2020 duas ou mais vezes, o 
pedido deverá ser feito acessando 
outra página. Já os proprietários de 
frotas de veículos devem enviar e-
-mail para: restituicao.dpvat@segu-
radoralider.com.br.

SEGURO
Dados da seguradora Líder mos-

tram que, em 2019, foram pagas 
mais de 353 mil indenizações do Se-
guro DPVAT em todo o país.

Desse total, 235.456 casos se refe-
rem a indenizações de invalidez per-
manente, seguidas por reembolsos 
com despesas médicas, que totali-
zaram mais de 77 mil pagamentos. 
Já os casos de cobertura por morte 
somaram 40.721 indenizações aos 
familiares das vítimas de acidentes 
de trânsito.

As motocicletas seguem como des-
taque nas indenizações pagas pelo 
DPVAT. Segundo os dados, esses ve-
ículos foram responsáveis por 77% 
dos sinistros pagos em 2019.

Entre o perfil de vítimas mais in-
denizado, os homens seguem con-
centrando o maior número de paga-
mentos do seguro, com 75% do total.

“A faixa etária mais atingida no pe-
ríodo foi a economicamente ativa, de 
18 a 34 anos, com 46% das indeniza-
ções do período, sendo mais de 163 
mil pagamentos. Os motoristas re-
ceberam 57% do total de pagamen-
tos, sendo que 89% eram motociclis-
tas. Os pedestres foram as vítimas 
indenizadas em mais de 106 mil pe-
didos do Seguro DPVAT”, informou 
a seguradora

J
á está em funcionamen-
to o site (https://restitui-
cao.dpvatsegurodotran-
sito.com.br/) para que os 
proprietários de veículos 
que têm direito à restitui-

ção de valores pagos a mais do segu-
ro DPVAT 2020 (sigla de Danos Pes-
soais por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres).

De acordo com a seguradora Líder, 
mais de 1,9 milhão de veículos em 
todo o Brasil estão aptos a receber 
o pagamento da restituição. O prazo 
para pedir o valor pago a mais é até 
o final do exercício de 2020.

A maioria dos veículos se concen-
tra no estado de São Paulo, onde 
mais de 900 mil devem receber de 
volta o que foi pago a mais.

Em seguida, aparecem Minas Ge-
rais, com mais de 300 mil veículos, 
e o Rio Grande do Sul, com mais de 
200 mil veículos. As menores frotas 
estão em Roraima, com  mais de 2 
mil, e Acre, com mais de 3 mil veí-
culos.

A restituição foi anunciada na se-
mana passada pela seguradora, 
responsável pela gestão do seguro, 
após o presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), ministro Dias To-
ffoli, ter voltado atrás e acolhido pe-
dido do governo para extinguir sua 
própria liminar, reduzindo os valores 
do seguro obrigatório DPVAT.

O pedido para receber os valores 
pagos a mais deve ser feito acessan-
do o site do seguro. A restituição da 
diferença dos valores será feita dire-
tamente na conta corrente ou conta 
poupança do proprietário do veículo.

Para fazer a solicitação, os proprie-
tários de veículos deverão informar 
o CPF (Cadastro de Pessoas Físi-
cas) ou CNPJ (Cadastro de Pesso-
as Jurídicas) do proprietário; Rena-
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‘EuRiso’ segue com 
programação nesta
quinta na praça central
Com apoio da Prefeitura, Encontro Internacional de Palhaços
traz diversas atrações com muita diversão gratuita à população

à  CULtURA

A 
praça central da ci-
dade está receben-
do mais uma edição 
do Encontro Inter-
nacional de Palha-
ços ‘EuRiso’. Esta 

é a 7ª edição do evento.
Em uma lona aberta, artistas cir-

censes de diversas regiões do Bra-
sil e demais países se apresentam ao 
público. O evento teve início no dia 
nesta quarta-feira, 15, e segue até o 
dia 19 de janeiro. Todos os espetácu-
los são gratuitos ao público.

Durante as tardes, o ‘EuRiso’ tam-
bém tem como atrações diversifica-
das oficinas na praça, assim como vi-
sitas à instituições filantrópicas da 
cidade. Todos os eventos são aber-
tos à população, garantindo momen-
tos de muito riso, como nas edições 
anteriores.

Na sexta-feira, 17, os artistas se 
reunirão, a partir das 16h30, na pra-
ça central de onde sairá a ‘Palhace-
ata’ percorrendo as principais ruas 
da cidade.

 “O EuRiso em mais um ano tem 
uma ampla agenda e com certeza 
vai garantir a diversão de todas as 
famílias de Fernandópolis e região. 
O evento coloca Fernandópolis no ro-
teiro paulista de atrações desse tipo, 
um quesito muito importe para o fo-
mento do turismo regional. Conta-
mos com a participação de todos”, 
disse a secretária de Cultura de Fer-
nandópolis, Iraci Pinoti.

O ‘EuRiso’ é realizado pela Mirabo-
lante Cia e Palhaços de Plantão, sob 
a coordenação de Rafael de Aquino, 
em parceria com aPrefeitura de Fer-
nandópolis.

QUINTA | 16/01
l 11h às12h - Instituição
- VIRALATA: O PALHAÇO TÁ SOLTO
- Rodrigo Robleño | Belo Horizonte - 

MG
l 11h às 12h - Lona - Praça da Matriz
- CIRQ&TAL 
- Cia Dona Riz | Piracicaba - SP
l 16:30h às 17:30h - Praça da Matriz
- OFICINA DE BRINCADEIRAS NA 

LONA
- Palhaça Fadinha | São Bernardo do 

Campo - SP
l 20h às 21h - Praça da Matriz
- INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS | Ar-

tistas nacionais e internacionais
- POCKET SHOW: CIRCO VALISE | 

Du Salzane | Hortolândia - SP
- TV EuRiso | Cia dos Tortos e Circo-

Lab | Santo André - SP
l 21h às 22h - Lona - Praça da Matriz

- CABARÉ BENEFICENTE DOS PA-
LHAÇOS DE PLANTÃO

- Artistas nacionais e internacionais
SEXTA | 17/01

l 11h às 12h - Instituição
- FORFÉ! | Cia Moscas Volantes | 

Hortolândia - SP
l 11h às 12h - Lona - Praça da Matriz
- MALABARINDO | MB Circo | San-

ta Bárbara d’Oeste - SP
l 16h às 16:30h - Praça da Matriz
- OFICINA: MAQUIAGEM PARA 

CORTEJO
- Palhaços de Plantão | Fernandópolis 

- SP
l 16:30h às 17:30h - Concentração: 

Praça da Matriz
- PALHACEATA | Artistas do Brasil 

e do Mundo 
l 17:30h às 18:30h - Praça da Matriz
- RODA CÔMICA | Artistas do Brasil 

e do Mundo 
l 19h às 20h - Teatro Municipal
- BIRITA PROCURA-SE | A Casa das 

Lagartixas | São José dos Campos 
- SP

l 20h às 21h - Praça da Matriz

- INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS | Ar-
tistas nacionais e internacionais

- POCKET SHOW: Circo Valise | Du 
Salzane | Hortolândia - SP

- TV EuRiso | Cia dos Tortos e Circo-
Lab | Santo André - SP

l 21h às 22h - Lona - Praça da Matriz
- FUZURUFAFA BAFAFAZURU | Ro-

sa dos Ventos | Presidente Pruden-
te - SP

SÁBADO | 18/01
l 10h às 11h - Praça da Matriz
- PANQUECA SOLAMENTE 
- Palhaça Panqueca | São José dos 

Campos - SP
l 11h às 12h - Lona - Praça da Matriz
- VIKINGS E O REINO SAQUEADO
- Cia Os Palhaços de Rua | Londrina - 

PR
l 17h às 18h - Praça da Matriz
- REPRISES PAREADAS
- Circo Rodado | Curitiba - PR
l 19h às 20h - Teatro Municipal
- A ESTRÉIA
- Circo Caramba | Campinas - SP
l 20h às 21h - Praça da Matriz
- INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS | Ar-

tistas nacionais e internacionais
- TV EuRiso | Cia dos Tortos e Circo-

Lab | Santo André - SP
l 21h às 22h - Lona - Praça da Matriz
- GALA LATINO-AMERICANA
- Artistas nacionais e internacionais

DOMINGO - 19/01
l 10h às 11h - Praça da Matriz
- CIRCO SONIQUETE
- Sara Peper | Argentina
l 11h às 12h - Lona - Praça da Matriz
- O GARI
- Mano Tropo | Curitiba - PR
l 17h às 18h - Praça da Matriz
- ABRAZO GIRAFA
- Cia Duna | Chile
l 19h às 20h - Praça da Matriz
- O POSTE
- Daniel Salvi | Campinas - SP
l 20h às 21h - Praça da Matriz
- INTERVENÇÕES ARTÍSTICAS | Ar-

tistas nacionais e internacionais
- TV EuRiso | Cia dos Tortos e Circo-

Lab | Santo André - SP
l 21h às 22h - Lona - Praça da Matriz
- GRAN CIRCO STOPIM
- Cia dos Palhaços | Curitiba - PR

 SECom

Prefeitura de Fernandópolis
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A 
Secretaria Munici-
pal de Cultura de-
senvolve as aulas 
do “Coro Munici-
pal Infantil” para a 
garotada com idade 

entre 07 a 12 anos. A principal pro-
posta projeto é despertar o interesse 
das crianças nos mais variados as-
pectos e de forma divertida, traba-
lhando a coordenação motora e pro-
movendo o crescimento intelectual, 
inclusão, desenvolvimento da escu-
ta e do trabalho em grupo.

Para o ano de 2020, as matrículas 
estarão abertas a partir da próxima 
segunda-feira, dia 20 de janeiro. Os 
encontros são semanais, sob a re-
gência do maestro Sandro Muniz. O 
curso ministra técnicas de afinação 
individual, afinação coletiva e colo-
cação adequada da voz, tudo gratui-
tamente aos alunos.

As inscrições para o coral são limita-
das, com uma proposta voltada para a 
preparação para as expressões rítmi-
cas-corporais, utilizando um repertório 
variado que englobará canções folcló-
ricas, MPB e músicas internacionais.

“O Coro Infantil oferece um novo 
aprendizado artístico, estabelecen-

Coro Infantil abre vagas 
para novos alunos
Inscrições são limitadas e se destinam a crianças de 07 a 12 anos

à  mÚSICA

do regras, relações sociais e diver-
são às crianças, um projeto que a ca-
da dia tem crescido e atraído novos 
adeptos no município”, disse o ma-
estro Sandro.   

 SERVIÇO
l As inscrições podem ser feitas 

na Secretaria de Cultura, Rua 
Milton Terra Verdi- nº 420 (Fun-
dos do Teatro Municipal) telefo-

nes: 3442-3797 e 3442-3241. Pa-
ra efetuar a inscrição, pais ou 
responsáveis devem estar mu-
nidos dos documentos pessoais 
das crianças.

 SECom

Prefeitura de Fernandópolis
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MALHAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Rita se preocupa com Lígia, e Filipe garante que 
conversará com a mãe. Anjinha e Cléber decidem 
ficar juntos, e ela termina o namoro com Tatoo. 
Rui pede que Matoso e Ramiro deem uma lição 
em Filipe. Lígia afirma a Filipe que, enquanto Ri-
ta estiver unida judicialmente a Rui, não facilita-
rá encontro dela com Nina. Diana pressiona An-
dressa a afastar Henrique de Fafi. Diana aceita 
participar de um debate com Jaqueline. Guga 
descobre que Max perdeu seu emprego. Todos 
comemoram o namoro de Cléber e Anjinha, e Ta-
too se sente humilhado. Madureira convida Lígia 
par sair, e Carla o apoia. Camelo e Raíssa tentam 
confortar Tatoo. Matoso observa Rita e Filipe.

BOM SUCESSO
Quinta-feira, 19h15

Alberto é ovacionado pelos funcionários ao ex-
pulsar Diogo da Editora. Patrick recebe os ami-
gos em sua festa de despedida. Diogo desco-
bre que suas contas foram bloqueadas. Patrick 
convida Lorena para morar com ele. Pessanha 
é preso e confirma seu envolvimento com Dio-
go. Machado avisa a Marcos que ele está livre. 
Silvana passa mal, e Mário a visita. Diogo des-
cobre que Gisele está o traindo.

ÉRAMOS SEIS 
Quinta-feira, 18h00

Lola não aceita que Julinho vá para o Rio de Janei-
ro. Emília expulsa Selma de sua casa. Adelaide dis-
cute com Emília e Justina fica agitada. Inês se lem-
bra de Shirley e Afonso tenta consolar a filha. Julinho 
afirma a Isabel que irá para o Rio de Janeiro mesmo 
sem o consentimento de mãe. Genu tenta convencer 
Virgulino a aceitar a proposta de Hilton. Justina tem 
um pesadelo e Adelaide a ajuda, contrariando Emí-
lia. Virgulino avisa a Lúcio que tomou uma decisão 
sobre a proposta de Hilton. Osório pede para Tião 
contar o estoque das peças que estão em seu escri-
tório. Lili e Lúcio consolam Virgulino. Isabel toma 
uma decisão e procura Felício. Assad diz a Julinho 
que ele só irá para o Rio com a permissão de Lola.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

Marcelo insiste para João revelar a verdade a Ru-
th, mas o menino hesita. Jeff participa como fina-
lista da segunda fase do projeto “Geração O11O”. 
Lindomar começa a ser assediado pela impren-
sa e Arlete recebe jornalistas em sua casa. Ra-
quel vai para a escola a pé e suspeita que este-
ja sendo perseguida. Devido à fama, Lindomar é 
obrigado a ir para o trabalho disfarçado. Pendle-
ton pede para Sophie parar de investigar Ester. 
Helô chama Raquel para conversar na diretoria.

AMOR SEM IGUAL
Quinta-feira, 20h50

Miguel e Antônio Júnior ficam surpresos com a ati-
tude de Poderosa. Ela liga para algum lugar e marca 
um embarque imediato. Caio exige que Furacão fale 
com Poderosa. Angélica deixa a casa de Miguel. Ra-
miro recebe Pedro Antônio em sua casa e tenta fazer o 
rapaz desistir de sua filha. Norma fala com a neta so-
bre o novo namorado. Bento tenta se unir a Carmem 
para separar Norma e Geovani. Poderosa volta a tra-
balhar nas ruas. Furacão a encontra e tira satisfação 
sobre a ida dela a Bras Esportes. Elas brigam e saem 
no tapa. Tobias diz querer Donatella só para ele. Ela o 
humilha. O filho de Ramiro deixa a casa noturna irri-
tado. Pedro encontra com Poderosa no posto de gaso-
lina. Ela conta que beijou Antônio Júnior. 

AMOR DE MÃE
Quinta-feira, 21h00

Danilo se revolta contra Thelma e sai de sua casa. Lur-
des confronta Gilberto, e Miriam afirma que encontra-
rá Tânia. Vinícius pede ajuda a Sandro para esconder 
Amanda. Davi abriga Danilo. Jane provoca Matias por 
conta da decisão de Miranda. Raul cobra que Vinícius 
lhe traga propostas para melhorar a atuação da PWA. 
Camila confronta Thelma e avisa à sogra que seu filho 
crescerá longe dela. Jane aconselha Thelma a revelar 
para Danilo sobre o aneurisma. Thelma desabafa com 
Lurdes. Miriam procura por Tânia. Miranda encontra 
Daniel, mas não consegue ficar com o rapaz. Oliveira 
e Lurdes se beijam. Miranda finge para Matias que fi-
cou com outro homem. Vitória descobre que Vinícius 
é integrante do grupo de Amanda. 

resumo de novelas

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
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horóscopo
ÁRIES 
Metas mais claras motiva-
rão o trabalho nesta ma-

nhã. Bom para analisar detalhes de 
projetos e encontrar soluções práti-
cas. A partir da tarde, a Lua revelará 
sentimentos e favorecerará os relacio-
namentos. Resolva inseguranças no 
amor. Gentilezas e uma dose maior 
de diplomacia facilitarão acordos. Vo-
cê poderá ter boa surpresa na área fi-
nanceira ou familiar.

TOURO
Dia um pouco turbulento 
no trabalho. Contenha a 

ansiedade e abra espaço para novas 
associações e parcerias. Novidades 
chegarão por acaso e animarão o cli-
ma. Cenário positivo para se dar bem 
no vestibular, viajar, criar um curso, 
prestar concurso ou ganhar prêmio. 
Visão mais ampla do futuro inspira-
rá novos rumos. Afaste o ciúme e au-
mente a sedução no amor.

GêMEOS
A partir da tarde, a vida 
ficará mais movimenta-

da e alegre. Até uma situação incô-
moda com uma amizade poderá ser 
encarada com leveza e humor. Não 
perca energia com os problemas dos 
outros. Aposte numa programação 
diferente e divertida. Aproveite pa-
ra se presentear com mimos, cuidar 
da beleza e trocar mensagens sensu-
ais no amor. Privacidade valerá ouro.

CâNCER
Viagem com a família ou 
reencontro com alguém do 

passado criará um clima mágico e ele-
vará os sentimentos. Viva com mais 
sabedoria e invista só no que poderá 
dar certo. Abertura social e oportuni-
dade de trabalho em outra localidade 
ampliarão perspectivas. Transforma-
ções na maneira de se relacionar fa-
vorecerão o casamento. Ganhe con-
fiança numa relação especial.

LEÃO
Algo do destino se abri-
rá com as informações 

que chegarão até você hoje. Nada 
acontece por acaso! Leia os sinais 
da vida e siga a intuição. O dia trará 
sabedoria para fazer escolhas certei-
ras. Aproveite a inspiração para lan-
çar um projeto, decidir mudanças e 
apoiar os filhos. Poder de conquista 
e novos conceitos sobre o amor. Tro-
que confidências e esquente o clima.

VIRGEM 
Aproveite o período da 
manhã para cuidar de in-

teresses pessoais e da beleza. A par-
tir desta tarde, assuntos financeiros 
serão prioridade. Gastos com pre-
sentes, casa e família poderão estou-
rar o orçamento. Organize as contas, 
antes de se comprometer com novas 
despesas. Valores afetivos contarão 
pontos nas decisões de moradia, via-
gem ou mudança para fora.

LIBRA
A entrada da Lua em seu 
signo nesta tarde inten-

sificará as emoções e destacará os 
sonhos. Aproveite para pesquisar 
opções de cursos e agilizar as comu-
nicações de trabalho. Informações 
que surgirão hoje trarão entusiasmo 
e perspectivas positivas. Você pode-
rá receber uma proposta profissional 
atraente e abraçar uma missão. Cui-
de da beleza e da sua imagem.

ESCORPIÃO
O período da manhã se-
rá mais produtivo. Apro-

veite para pôr as comunicações em 
dia com amigos, pesquisar informa-
ções e negociar um contrato comer-
cial. Tarefas e obrigações poderão ser 
cumpridas com rapidez. À tarde, um 
pouco de preguiça poderá ser con-
sequência de fragilidades da saúde 
ou de saudades de alguém que es-
tá distante. Acolha os sentimentos.

SAGITÁRIO 
Você ganhará o dia com 
boas notícias nas áreas 

profissional e financeira logo pela 
manhã. Planeje o futuro com dados 
concretos e acerte contas. Talvez ga-
nhe prazo para pagamento de dívida 
ou firme um contrato de longo prazo 
que estabilizará o orçamento. A par-
tir da tarde, amigos farão a progra-
mação. Amor em fase carinhosa. Cli-
ma sensual num reencontro.

CAPRICóRNIO
Programe detalhes de 
uma viagem, ou fale com 

quem está longe, pela manhã. A par-
tir da tarde, assuntos profissionais e 
decisões sobre o futuro se tornarão 
mais urgentes. Muitos planetas em 
seu signo sinalizam expansão e no-
vos começos. Encontros e comuni-
cações de hoje abrirão a cabeça para 
uma gama de possibilidades. Amplie 
opções. Surpresa no amor.

AQUÁRIO
Sentimentos profundos, 
reavaliações e pouca dis-

ponibilidade para as relações cobra-
rão privacidade nesta manhã. Faça 
um balanço da vida e encerre um lon-
go ciclo. À tarde, exerça prestígio no 
trabalho ou evento social. Boas no-
tícias e novidades trarão otimismo. 
Proposta atraente chegará repenti-
namente, favorecendo um negócio 
imobiliário. Analise prós e contras.

PEIXES 
Amor com mais delicade-
zas e carinho inspirarão 

esta manhã. Falta dinheiro para tan-
tos sonhos, então parta para a ação 
no trabalho, impulsione um empre-
endimento e fortaleça a posição na 
equipe. Bom também para atividades 
de grupo. Poderá surgir um plano “B” 
para aumentar os rendimentos. En-
contros casuais serão encantadores. 
Poder de atração em alta!
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celebridades
Cantor Ferrugem
é acusado de vazar fotos 
íntimas da ex-namorada

O 
cantor Ferrugem 
é acusado de va-
zar fotos íntimas 
de uma ex-na-
morada por meio 
de um perfil fake 

no Instagram e em um grupo de 
WhatsApp.

Ele está sendo investigado pe-
la DRCI (Delegacia de Repressão 
a Crimes de Internet) do Rio de 
Janeiro. Ferrugem teria espalha-
do as imagens após terminar o ro-
mance com a vítima. A relação du-
rou cerca de dois anos e meio.

Ao descobrir que os cliques es-
tariam nas redes sociais, a mu-
lher tentou contato com Ferru-
gem, mas foi bloqueada e acionou 
a Justiça.

A audiência sobre o caso está 
marcada para o dia 4 de março.

O cantor está sendo
investigado pela DRCI

Atendimento

próximo de verdade?
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L
uana Piovani realmente 
não dá sorte. Morando 
há mais de um ano em 
Portugal a atriz foi fur-
tada neste fim de se-
mana e teve todos os 

seus pertences levados pelo assal-
tante. “Perdi meu vestidinho mara-
vilhoso de couro que eu ia sair hoje 
à noite, mas nós vamos as compras. 
Foram os anéis, os dedos estão to-
dos aqui”, disse a atriz em suas re-
des sociais.

A ex de Pedro Scooby passeava 
pelo Mercado da Ribeira em Lisboa 
quando sofreu o furto. “Dei mole, 
muito mirim, muito amadora. Acos-
tumada a Portugal, um ano aqui, ain-
da não tinha vindo no mercado da 
Ribeira desde que me mudei, deu 
ruim, me roubaram”, completou a 
atriz, indignada.

Luana já tomou as devidas provi-
dencias e cancelou os cartões de cré-
dito. “Só espero que essa pessoa que 
fez essa ação desprezível apodreça 
no inferno”, azarou.

Vale lembrar que a atriz se mudou 
para o país português exatamente 
por esse motivo: os excessos de as-
salto e a violência que acontecem 
no Brasil.

Em entrevista em maio do ano pas-
sado, Luana disse que estava feliz 
com a segurança que o país possi-
bilitava para ela e aos filhos: “O país 
é bonito, tranquilo, confortável, en-
solarado. Quando precisei de trata-
mento médico, fui bem atendida em 
um hospital público. Ninguém me 
assedia na rua. Estou ali cuidando 
de mim, dos meus filhos. Tenho uma 
vida de dona de casa que nunca ti-
ve. Em Portugal, tudo é tão digno 
que nem ligo para a política. Todos 
os meus cabelos brancos foi o Bra-
sil que me deu.” Mas o vestidinho 
de couro foi Portugal que tirou dela.

Após sair do Brasil por medo 
da violência, Luana Piovani 
é roubada em Portugal

Atriz foi furtada neste fim de semana e teve todos os seus pertences levados pelo assaltante



A20 |   Extra mais  | QUINTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2020

social

Parabéns 
e muitas 
felicidades 
para ela, 
Juliana 
Lopes 
Luca.

Alex Siqueira 
recebe muitas 

felicitações 
pelo seu 

aniversário.

Mariana Grecco comemora 
mais um ano de vida. Parabéns!


