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Expo divulga grade de shows
Dois dias serão gratuitos no primeiro final de semana do evento

Comissão de Licitações desabilita 
empresa e apenas três brigarão 
por recape de R$ 6 milhões

à  ASFALTO

Abertura dos envelopes foi impugnada por supostas irregularidades da Conpav

A Comissão de Licitações 
da Prefeitura de Fernan-
dópolis deu razão ao re-
curso da CMB Cons-
trutora Moraes Brasil 

Ltda e não habilitou a Conpav Santa 
Fé Construções e Pavimentação pa-
ra participar da licitação de R$ 6 mi-
lhões para recape e asfalto. A licitação 
foi suspensa no dia da abertura dos en-

velopes, que estava programada para 
8 de janeiro, após o pedido de impug-
nação. A CMB alegou que a Conpav 
apresentou documento duvidoso sobre 
acervo de fresagem. Página A3

O  perfil oficial da Expo Fernandópo-
lis no Facebook começou a divulgar na 
tarde desta quinta-feira, 16, a grade de 

shows da festa para o ano de 2020. De-
pois das mudanças aprovadas pela Câ-
mara Municipal, o evento contará com 

dois finais de semana de shows, com o 
parque sendo fechado entre segunda e 
quarta-feira. Página A17

Desempregados passam a noite em fila 
por vaga de emprego em supermercado
Rede irá contratar mais de 200 pessoas
para começar a operar em março

Centenas de pessoas em busca de 
um emprego fizeram, desde a noite 
de quarta-feira, 15, uma enorme fi-
la em frente ao Centro do Empreen-
dedor de Votuporanga em busca de 
oportunidade de trabalho. Isso por-
que uma rede de supermercados vai 

abrir mais de 200 vagas. Pelo me-
nos 400 pessoas passaram a noite 
na fila, segundo o supermercado, 
que terá loja inaugurada na cidade 
até março. A expectativa é de que 
2 mil pessoas se candidatem às va-
gas. Página A4

Filha do prefeito 
de Pedranópolis 
morre em 
decorrência 
de câncer

A jovem Everlin Martins da Silva La-
vezzo,27 anos, filha do prefeito de Pe-
dranópolis, Marcos Adriano, faleceu 
na noite desta quarta-feira, 15. Ever-
lin estava em tratamento de um cân-
cer e estava internada em Barretos há 
quase dois meses. Página A7

49 cidades da 
região receberão 
repasse da 
Secretaria de 
Desenvolvimento 
Social de SP

O ano começa com boa notícia para 
a rede assistencial, que inclui 49 mu-
nicípios da nossa região, de uma lista 
total de 193. Os prefeitos oficializaram 
o repasse ontem, 15, durante visita do 
Governador João Doria e da Secretária 
de Desenvolvimento Social, Célia Par-
nes, a Araçatuba. Foram repassados 
aproximadamente R$24,7 milhões em 
recursos para aplicação em uma rede 
de proteção que reúne 1.908 serviços 
socioassistenciais em 817 equipamen-
tos públicos e privados. Página A10
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Sem concurso, INSS vai 
contratar 7 mil militares 
da reserva em 2020

à  ATÉ O MÊS DE ABRIL

Ação está prevista na lei que reestruturou o regime dos militares, recém-aprovada pelo Congresso 
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E
stá confirmado. O se-
cretário especial de 
Previdência e Traba-
lho, Rogério Marinho, 
anunciou que nada 
menos que 7 mil mili-

tares da reserva vão desempenhar 
funções de atendimento no INSS. A 
medida deve ser implementada até 
abril deste ano. Sendo assim, a fila 
de quase 2 milhões de pedidos pa-
rados seja resolvida até setembro.

O governo federal, além disso, tem 
objetivo de restringir a cessão de ser-
vidores do INSS a outros órgãos, e 
instalar uma força-tarefa para a pe-
rícia dos 1.514 servidores que estão 
afastados do órgão.

“A ideia é que esses militares pos-
sam ingressar no atendimento, nos 
postos de atendimento, para permitir 
que os profissionais, que os funcio-
nários do INSS nos ajudem na análi-
se dos documentos, dos processos, 
e agilizem essa análise”, disse Ma-
rinho.

Segundo o governo, as mudanças 
a serem realizadas serão publicadas 
em um decreto. O documento também 
vai contar com medidas de desburo-
cratização do atendimento do INSS, 

como o fim da obrigação em auten-
ticar documentos e atualizar certi-
dões ao longo da tramitação.

Atualmente, quase 8 mil servido-
res do INSS fazem a análise de docu-
mentos para a concessão de benefí-
cios. Com a chegada dos militares 
para o órgão, funcionários do INSS 
devem sair do atendimento e refor-
çar a análise. A expectativa é que o 
número de analistas chegue a 10 mil.

Segundo o secretário, não há expec-
tativa, mesmo em setembro, de que 
o estoque de processos pendentes 
seja esgotado. A meta do governo é 
que não haja o acúmulo de processos.

“O estoque não será zerado. Você 
tem 988 mil pedidos que entram to-
dos os meses, não dá para zerar es-
toque. O que a gente está dizendo é 
que pretende que todo mês, até se-
tembro, outubro, a gente tenha aí 
esse número de requerimentos da 
mesma quantidade que temos ca-
pacidade de processar. É isso que a 
gente quer”, explicou.

ATRASO NAS CONCESSÕES
Desde quando as novas regras da 

Previdência entraram em vigor, em 
13 de novembro, nenhum pedido de 
aposentadoria foi atendido no país. 
Atualmente, são mais de dois mi-
lhões de benefícios parados, sen-
do que quase 1,5 milhão deles de 

aposentadorias, e o restante assis-
tenciais, como por exemplo, o do 
Benefício de Prestação Continua-
da (BPC).

MEDIDA É PREVISTA EM LEI
A possibilidade de convocar mili-

tares inativos é prevista na lei que 
reestruturou o regime dos militares, 
recém-aprovada pelo Congresso Na-
cional. Segundo o texto, o militar da 
reserva poderá ser contratado para 
desempenhar atividades de natureza 
civil, em caráter voluntário e tempo-
rário, receberá um adicional de 30% 
da remuneração. O pagamento será 
feito pelo órgão contratante. Neste 
caso, o INSS.

A alternativa de recrutar militares 
pode ser mais barata e mais ágil do 
que a contratação de terceirizados, 
conforme fontes que participam das 
discussões. Além disso, seria uma 
mão de obra qualificada para atuar 
no atendimento, recebimento de do-
cumentos e digitalização de papéis.

Hoje, as Forças Armadas do Bra-
sil conta com um contingente de 
mais de 150 mil reservistas, que 
se tornariam mão de obra poten-
cial para a força-tarefa. Esse seria, 
também, um dos primeiros usos 
do dispositivo recém-aprovado, 
que permite aos militares inativos 
exercer atividades civis no servi-

ço público. Anteriormente, os re-
servistas podiam executar apenas 
atividades por prazo determinado, 
na modalidade Tarefa por Tempo 
Certo (TTC).

ÚLTIMO CONCURSO
ABRIU APENAS 950 VAGAS

Desde quando encerrou a valida-
de do último concurso do INSS, em 
agosto de 2018, quase 6.700 servi-
dores se aposentaram. Em contra-
partida, nenhum funcionário foi con-
tratado. Houve apenas, por parte do 
governo federal, um remanejamento 
de 319 agentes da Infraero.

O último concurso do órgão, aber-
to em 2015 para técnicos e analis-
tas, contou com 950 vagas. Foram 
1.087.804 candidatos inscritos. Des-
ses, 1.043.815 eram para o cargo de 
técnico (com 800 vagas) e 43.989 pa-
ra analista (com 150 vagas).

PEDIDO DE NOVO 
CONCURSO PARA INSS

É PARA 7.888 VAGAS
Está em análise no Ministério da 

Economia, o novo pedido de concur-
so para nada menos que 7.888 vagas, 
distribuídas entre as funções de Téc-
nico do Seguro Social (nível médio – 
3.984 vagas), Analista – diversas es-
pecialidades (nível superior – 1.692 
vagas) e Perito Médico (nível supe-
rior – 2.212 vagas).
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Comissão de Licitações 
desabilita empresa e 
apenas três brigarão por 
recape de R$ 6 milhões

à  ASFALTO

Abertura dos envelopes foi impugnada por supostas irregularidades da Conpav

Licitação do asfalto foi suspensa no dia da abertura dos envelopes

A 
Comissão de Lici-
tações da Prefeitu-
ra de Fernandópolis 
deu razão ao recur-
so da CMB Constru-
tora Moraes Brasil 

Ltda e não habilitou a Conpav San-
ta Fé Construções e Pavimentação 
para participar da licitação de R$ 6 
milhões para recape e asfalto.

A licitação foi suspensa no dia da 
abertura dos envelopes, que estava 
programada para 8 de janeiro, após o 
pedido de impugnação. A CMB ale-
gou que a Conpav apresentou docu-
mento duvidoso sobre acervo de fre-
sagem, exigido no edital. 

As empresas terão agora cinco 
dias para interpor recursos e o mes-
mo prazo para apresentar contrar-
razões. 

Uma nova data para a abertura dos 
envelopes será marcada.

O montante investido faz parte de 
um empréstimo realizado pela Pre-
feitura junto à Caixa Econômica Fe-
deral no valor de R$ 20 milhões. Nes-
ta etapa será realizado o recape de 
diversas vias, além da conclusão do 
asfalto dos bairros Jardim Araguaia, 
Uirapuru, Ipanema e Redentor.

No primeiro pacote de recapea-
mento feito com recursos de emprés-
timos, R$ 5 milhões foram investi-
dos para obras em 300 quarteirões 
da cidade.

 Da REDAçãO
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Desempregados 
passam a noite em fila 
por vaga de emprego
em supermercado

à  OPORTUNIDADE

Rede irá contratar mais de 200 pessoas para começar a operar em março

C
entenas de pes-
soas em busca de 
um emprego fize-
ram, desde a noi-
te de quarta-feira, 
15, uma enorme fi-

la em frente ao Centro do Empre-
endedor de Votuporanga em bus-
ca de oportunidade de trabalho. 
Isso porque uma rede de super-
mercados vai abrir mais de 200 
vagas.

Pelo menos 400 pessoas passa-
ram a noite na fila, segundo o su-
permercado, que terá loja inau-
gurada na cidade até março. A 
expectativa é de que 2 mil pesso-
as se candidatem às vagas. 

O supermercado informou que as 
primeiras 100 pessoas foram en-
trevistadas no mesmo dia. As de-
mais receberam senha com a da-
ta e o horário para passarem pela 
entrevista de emprego que deve 
ocorrer entre os dias 17 a 24 de 
janeiro. 

Entre as vagas disponíveis têm: 
encarregado, líder de setor, opera-
dor de caixa, orientador de caixa, 
repositor, agente de prevenção, 
açougueiro, padeiro, confeiteiro, 
comprador, faturista, operador de 
empilhadeira, atendente, recep-
cionista, auxiliar de estaciona-
mento, auxiliar de limpeza e bal-
conista.

A maioria das funções não exi-
ge experiência e tem que ter, pe-
lo menos, o ensino médio e idade 
mínima de 18 anos

Fonte: G1

Cerca de 400 pessoas passaram a noite na fila
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Funcionários de frigorífico 
recebem avisos prévios 
ao voltar das férias

à  DISPENSADOS

Cerca de 200 trabalhadores receberam o documento da administração da empresa

O
s funcionários do 
Frigorifico Golden, 
Unidade de Santa 
Fé do Sul que esta-
vam gozando férias 
retornaram ao tra-

balho na última terça-feira, 14 de ja-
neiro, foram recebidos com o aviso 
prévio e voltaram para suas casas 
com a notícias que perderam seus 
empregos.

Aproximadamente 200 trabalhado-
res receberam o documento da ad-
ministração da empresa.

Segundo um funcionário, a justifi-

cativa da empresa é o alto preço da 
arroba do boi que estaria inviabili-
zando a manutenção dos empregos 
em Santa Fé do Sul, mas a direção 
disse aos trabalhadores que se em 
trinta dias houver uma nova pers-
pectiva de melhora do mercado, eles 
poderão ser chamados a retornarem 
para a empresa.

Os funcionários que ainda estão de 
férias, assim que retornarem tam-
bém deverão receber o aviso prévio.

A empresa, em nota disse que as 
medidas fazem parte de um período 
de ajustes para se adaptar ao mo-
mento da economia nacional atual.

Fonte: Rádio Assunção

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Vereadores cobram 
compra de ambulância com 
recurso devolvido em 2018
A Câmara indicou que os valores fossem investidos na área da saúde

à  LEGISLATIVO

N
a manhã desta 
quarta-feira, 15 
de janeiro, os ve-
readores e a secre-
tária municipal de 
Saúde, Maria Apa-

recida Moreira Martins, fizeram 
uma reunião aberta à imprensa, na 
Câmara Municipal, para discutir so-
bre a nota de repúdio emitida pe-
lo Conselho Municipal de Saúde de 
Jales.

No último dia 4, o presidente do 
Conselho divulgou nota de repúdio 

à Câmara Municipal pela utilização 
de R$ 267 mil para a reforma do imó-
vel sede do Poder Legislativo.

No final de 2019, a Câmara devol-
veu R$ 67 mil à Prefeitura, corres-
pondentes aos recursos não utili-
zados do duodécimo. O montante 
devolvido e o não solicitado pe-
la Câmara ao Poder Executivo, no 
ano passado, somam juntos R$ 3,4 
milhões. Somente neste mandato 
(2017-2019), a Câmara deixou nos 
cofres do Executivo montante su-
perior a R$ 9,2 milhões.

O atual presidente do poder le-
gislativo em Jales, Nivaldo Batis-
ta, conhecido como Tiquinho (PSD), 

destacou que no ano de 2018 os ve-
readores indicaram que os valores 
devolvidos fossem investidos na 
área da saúde, com a compra de 
ambulâncias, o que não correu por 
parte da administração do prefeito 
Flávio Prandi Franco, o Flá.  

“A Câmara devolveu o duodécimo 
e pediu para o prefeito comprar uma 
ambulância, mas ele não comprou. 
Nós não temos autonomia, cabe ao 
prefeito. O presidente do Conselho 
nunca nos procurou para falar so-
bre isso. Não pode haver uma mo-
ção de repúdio dessas se nós fize-
mos a nossa parte”, foi enfático o 
presidente.

Durante a reunião a secretária Ma-
ria Aparecida informou que o Con-
selho Municipal de Saúde tem au-
tonomia e representa os interesses 
da população em relação ao setor. O 
presidente do Conselho pode mani-
festar-se através de moção e os de-
mais membros discutem, posterior-
mente, se aprovam.

Participaram ainda os vereadores, 
João Zanetoni (PSB), Adalberto Fran-
cisco de Oliveira Filho – Chico do Car-
tório (MDB), Vagner Selis – Pintinho 
(Republicanos), Vanderley Vieira – 
Deley (PPS) e Fábio Kazuto (PSB).

Fonte: Rádio Assunção

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



Filha do 
prefeito de 
Pedranópolis 
morre em 
decorrência 
de câncer

à  LUTO

Jovem tratava a doença no
Hospital do Câncer de Barretos

Everlin tinha 27 anos e morreu nesta quarta-feira, 15, em Barretos

A 
jovem Everlin Mar-
tins da Silva Lave-
zzo,27 anos, filha 
do prefeito de Pe-
dranópolis, Marcos 
Adriano, faleceu na 

noite desta quarta-feira, 15.
Everlin estava em tratamento de 

um câncer e estava internada em 
Barretos há quase dois meses. Ela 
era casada há cerca de um ano e dois 
meses. 

Marquinhos, como é popularmen-
te conhecido, confirmou o falecimen-
to nas redes sociais. “Com pesar, 
comunico que a minha filha Everlin 
Martins da Silva Lavezzo faleceu há 
poucos instantes. Agradeço a todos 
pelas orações empenhadas na recu-
peração da Everlin. Agora oremos 
para que Deus lhe conceda um lu-
gar de conforto. Que Deus abençoe 
a todos”.

Inúmeras manifestações de so-
lidariedade foram externadas nas 
redes sociais e, pessoalmente, aos 
pais.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Mega-Sena acumula
e deve pagar R$ 27 
milhões neste sábado
Foram sorteados os números 16, 23, 32, 50, 52, 58

à  SORTE

N
enhum apostador 
acertou os seis nú-
meros do concur-
so nº 2.224 da Me-
ga-Sena da última 
quarta-feira, 15. Fo-

ram sorteados os números 16, 23, 32, 
50, 52, 58. 

Segundo estimativa da Caixa, o 
concurso de sábado, 18, deverá pa-
gar R$ 27 milhões.

A quina teve 28 apostas vencedo-
ras e cada uma vai receber um prê-
mio de R$ 78.328,49. 

A quadra saiu para 2.283 aposta-
dores, que receberão prêmio de R$ 
1.372,37. 

A aposta mínima na Mega-Sena 
custa R$ 4,50. Nesse caso, a chan-
ce de acerto (probabilidade esta-
tística) é de uma em mais de 50 mi-
lhões.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Caixa Econômica Federal e
Banco do Brasil começam
a pagar PIS/Pasep
Os valores variam de R$ 87 a R$ 1.039, conforme a 
quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018

à  ABONO

O 
pagamento do 
abono salarial do 
Programa de In-
tegração Social 
(PIS) do calendário 
2019/2020, para os 

trabalhadores nascidos no mês ja-
neiro e fevereiro, começou a ser fei-
to nesta quinta-feira, 16. De acordo 
com a Caixa, os valores variam de 
R$ 87 a R$ 1.039, conforme a quan-
tidade de dias trabalhados durante 
o ano base 2018.

Os titulares com conta individual 
na Caixa e cadastro atualizado re-
ceberam o crédito automático ante-
cipado na terça-feira, 14. Segundo a 
instituição, são mais de 3,6 milhões 
de trabalhadores nascidos em janei-
ro e fevereiro, totalizando R$ 2,6 bi-
lhões em recursos injetados na eco-
nomia.

PASEP
Os servidores públicos, cadastra-

dos no Programa de Formação do Pa-
trimônio do Servidor Público (Pasep), 
com o dígito final de inscrição 5 e 
6 recebem também já podem fazer 
o saque. O pagamento é feito pelo 
Banco do Brasil

CALENDÁRIO
No caso do PIS, os pagamentos são 

escalonados conforme o mês de nas-

cimento do trabalhador e tiveram iní-
cio em julho de 2019, com os nasci-
dos naquele mês. O prazo final para 
o saque do abono salarial do calen-
dário de pagamentos 2019/2020 é 30 
de junho deste ano.

CONSULTA
O valor do abono salarial do PIS po-

de ser consultado no Aplicativo Cai-
xa Trabalhador, no site da Caixa ou 
pelo Atendimento Caixa ao Cidadão: 
0800 726 0207.

Fonte: Agência Brasil

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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49 cidades da região 
receberão repasse
da Secretaria de 
Desenvolvimento Social
Fernandópolis está entre os municípios que serão beneficiados

à  RECURSOS

O 
ano começa com boa 
notícia para a rede 
assistencial, que in-
clui 49 municípios da 
nossa região, de uma 
lista total de 193. Os 

prefeitos oficializaram o repasse on-
tem, 15, durante visita do Governador 
João Doria e da Secretária de Desen-
volvimento Social, Célia Parnes, a Ara-
çatuba. Foram repassados aproxima-
damente R$24,7 milhões em recursos 
para aplicação em uma rede de prote-
ção que reúne 1.908 serviços socioas-
sistenciais em 817 equipamentos pú-
blicos e privados.

Entre os 193 municípios beneficia-
dos estão Álvares Florence, Américo 
de Campos, Aparecida d’Oeste, As-
pásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce 
Reis, Dolcinópolis, Estrela d’Oeste, 
Fernandópolis, Floreal, Guarani 
d’Oeste, Indiaporã, Jales, Macau-
bal, Macedônia, Magda, Marinópo-
lis, Meridiano, Mesópolis, Mira Es-
trela, Monções, Nhandeara, Nova 
Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira 
d’Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedra-
nópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, 
Populina, Riolândia, Rubinéia, San-
ta Albertina, Santa Clara D’Oeste, 
Santa Fé do Sul, Santa Rita d’Oeste, 
Santa Salete, Santana da Ponte Pen-
sa, São Francisco, São João das Du-
as Pontes, Sebastianópolis do Sul, 

Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, 
Valentim Gentil, Vitória Brasil e Vo-
tuporanga, totalizando aproximada-
mente R$4 milhões em recursos.

“No ano passado, nós destinamos 
mais de R$ 190 milhões para pro-
gramas sociais. Ao longo deste ano, 
vamos aumentar, e muito, o inves-
timento social”, declarou o Gover-
nador João Doria.

A verba será repassada a cidades 
atendidas pelas Diretorias Regionais 
de Assistência e Desenvolvimen-
to Social de Araçatuba (43 municí-
pios), Dracena (22), Fernandópolis 
(49), Presidente Prudente (32) e São 
José do Rio Preto (47).

Para o Deputado Estadual Carlão 
Pignatari, esse recurso trará muitos 

benefícios para a população dos mu-
nicípios contemplados. “A Secretá-
ria Célia Parnes e o Governador Do-
ria tem tido um olhar muito atento às 
necessidades assistenciais, um tra-
balho muito comprometido e que fa-
rá a diferença na vida das pessoas”, 
completou.

De acordo com o Sistema Único de 
Assistência Social, é responsabilida-
de do Estado o cofinanciamento dos 
serviços, ações e programas socio-
assistenciais. O repasse é realizado 
de acordo com as ações definidas no 
Plano Municipal de Assistência So-
cial. Com isso, as Secretarias Muni-
cipais de Assistência Social definem 
como alocar recursos estaduais de 
acordo com a realidade local. 

Diversos prefeitos da região estiveram presentes ao evento que oficializou o repasse

 Da REDAçãO
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AES Tietê alerta sobre 
segurança nos reservatórios 
durante as férias

à  CONSCIENTIZAçãO

Uma publicação: Sexta-feira, dia 17 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.697.

atos oficiais

A 
AES Tietê realiza 
campanhas edu-
cativas constante-
mente com o objeti-
vo de conscientizar 
a população sobre 

os riscos no entorno das suas usi-
nas hidrelétricas, complexos sola-
res e eólicos. Durante as férias esco-
lares é muito comum os moradores 
vizinhos aos reservatórios buscarem 
lazer no nado e pesca. Diante disso, 
a empresa alerta sobre a importân-
cia de se tomar os devidos cuidados 
ao frequentar uma represa para la-
zer, para que a diversão não se tor-
ne uma atividade perigosa.

Nesta época, há um aumento no 
número de pessoas que frequentam 
as represas e é muito importante di-
vertir-se com responsabilidade e se-
gurança. Recomenda-se não nadar, 
pescar ou utilizar embarcações nos 
reservatórios próximo das usinas, 
barragens e canais de escoamento.

As famílias que buscam diversão 
precisam estar atentas para não dei-
xarem seus filhos nadarem desacom-
panhados nos rios. Todos devem evi-

tar nadar logo após as refeições e 
após a ingestão de bebida alcoóli-
ca, também precisam sempre evi-
tar a aproximação das barragens. A 
AES Tietê ressalta ainda a importân-

cia de respeitar as sinalizações de 
alerta de perigo e não nadar e pes-
car em locais proibidos para evitar 
acidentes.

A companhia procura divulgar as 

informações de segurança para a po-
pulação, principalmente nas cidades 
do entorno de suas usinas ao longo 
dos rios Tietê, Grande, Pardo e Mo-
gi-Guaçu.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

AES Tietê
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Governador pretende 
implantar ensino integral 
em mil escolas até 2022

à  PROMESSA DE CAMPANHA

“Muitas escolas do oeste e noroeste paulista serão beneficiadas”, afirma Doria

O 
governador do Es-
tado de São Pau-
lo, João Doria (PS-
DB), afirmou que 
muitas escolas do 
oeste e noroes-

te paulista serão beneficiadas pe-
la educação em tempo integral em 
2020 e disse que a intenção é ter mil 
escolas com a modalidade de ensi-
no até 2022.

Segundo o governador, atualmen-
te, 247 escolas atendem em tempo 
integral no Estado e a intenção é 
aumentar esse número.

“O ensino integral vai ser aplica-
do no interior, Grande São Paulo e 
litoral. Escola em tempo integral 
significam melhor ensino e melhor 
alimentação para os alunos. Nos-
sa intenção é chegar em mil es-
colas em tempo integral até o fim 
do nosso mandato, em 2022”, dis-
se Doria.

Ele ainda destacou que o go-
verno pretende retomar o 1° lu-
gar na educação na pesquisa re-
alizada pelo INDEB (Instituto de 
Divulgação Educacional Brasi-
leira), fazendo com que São Pau-
lo volte a ter a melhor educação 
do Brasil. 

Fonte: SBT Interior

Governador quer que São Paulo volte a ter a melhor educação do Brasil

 Da REDAçãO
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Enem libera notas 
nesta sexta-feira; veja 
como recuperar senha

à  RESULTADO

Quase 4 milhões de participantes terão acesso aos resultados

N
esta sexta-feira, 
17, os quase 4 mi-
lhões de partici-
pantes do Exame 
Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 

2019 terão acesso às notas que ob-
tiveram na avaliação. Para acessar 
os resultados é preciso informar, na 
Página do Participante o CPF e a 
senha cadastrados na hora da ins-
crição no exame.

Desde já, os estudantes podem 
se preparar para conferir as no-
tas. Aqueles que não lembram a 
senha, podem recuperá-la no pró-
prio sistema. É possível acessar o 
resultado também pelo aplicativo 
do Enem.

Para acessar as notas na Página 
do Participante, o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep), res-
ponsável pela aplicação do exame, 
divulgou um passo a passo:

Ao entrar na página, logo aparece 
a Nanda, uma personagem digital 
com uma pergunta. Para avançar, é 
preciso responder ao desafio. Isso é 
feito para evitar o acesso de robôs.

Em seguida, os estudantes de-
vem informar o CPF e inserir a se-
nha. Caso não se lembrem da se-
nha, basta clicar no link “Esqueci 
minha senha”, que está logo abai-
xo do campo de preenchimento.

O sistema vai, então, pedir para o 
usuário escolher se a senha cadas-
trada será enviada para o e-mail re-
gistrado durante a inscrição ou se 
quer alterar o e-mail. O sistema dá 
uma pista para que o participante 
se lembre de qual e-mail foi cadas-
trado durante a inscrição.

Caso a opção seja por receber a 
senha no e-mail cadastrado, bas-
ta procurar na caixa de entrada. Se 
não encontrar, o Inep orienta a ve-
rificar a caixa de spam.

Quem não tem mais acesso ao 
e-mail informado na inscrição ou 
quiser trocar o endereço do cor-
reio eletrônico deverá responder 
às perguntas solicitadas a respei-
to dos dados informados na inscri-
ção. Acertando todas as respostas, 
é só informar o novo e-mail.

O Inep irá, então, enviar a senha 
para o novo e-mail, e o participan-
te poderá acessar as notas no exa-
me. É possível, inclusive, consultar 
os resultados de edições passadas, 
caso o usuário tenha feito o Enem 
em outros anos.

A senha deve ser guardada em 
local seguro e de fácil acesso. Ela 
ainda será usada para a inscrição 
nos programas federais de aces-

so ao ensino superior. Na Pági-
na do Participante, os candidatos 
têm acesso ao número de inscrição, 
também usado para concorrer a va-
gas no ensino superior.

Nesta sexta-feira, 17, os estu-
dantes terão acesso à nota da re-
dação e à pontuação de cada uma 
das quatro áreas de conhecimen-
to: linguagens, ciências humanas, 
ciências da natureza e matemá-
tica.

ENSINO SUPERIOR
Com os resultados, os estudantes 

poderão concorrer a vagas no en-
sino superior público pelo Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu), a bol-
sas em instituições privadas, pelo 
Programa Universidade para To-

dos (ProUni), e participar do Fun-
do de Financiapróximo ›mento Es-
tudantil (Fies).

O primeiro processo que terá as 
inscrições abertas é o Sisu. Para 
participar é preciso fazer a inscri-
ção online no período de 21 a 24 de 
janeiro. As inscrições para o ProU-
ni poderão ser feitas de 28 a 31 de 
janeiro e, para o Fies, de 5 a 12 de 
fevereiro.

Além dos programas nacionais, 
os estudantes podem usar as no-
tas para cursar o ensino superior 
em Portugal. O Inep tem convênio 
com mais de 40 instituições por-
tuguesas. 

Fonte: Agência Brasil

(17) 99627-6349  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 350 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

PEçO R$ 36 MIL +  TRANSF.  DIV.
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.
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policial
DIG prende uma mulher 
e três homens envolvidos 
na morte de advogado

à  ASSASSINATO

Polícia Civil concede entrevista sobre o esclarecimento do caso que chocou a região

U
ma mulher de 24 
anos e três homens 
foram presos, nes-
ta quarta-feira, 15, 
acusados de envol-
vimento direto no 

assassinato do advogado Ronaldo 
César Capelari, 53 anos.

As prisões foram feitas pe-
la DIG (Delegacia de Investiga-
ções Gerais) de Araçatuba, após 
o encontro do corpo da vítima, na 
noite de ontem, no bairro Água 
Branca, periferia de  Araçatuba. 
O advogado estava desapareci-

do desde a noite de segunda-fei-
ra, 13.

Conforme a polícia, os acusados 
mataram o advogado para roubá-
-lo. A menina teria  sido usada co-
mo isca para atrair o advogado. Ela 
já o conhecia. A carteira, o celular e 
cartões bancários não foram locali-
zados. A polícia solicitou à justiça a 

prisão do quatro acusados. A deci-
são deve sair ainda nesta tarde.

O corpo do advogado Ronaldo Cé-
sar Capelari foi velado na capela do 
Cemitério Jardim Luz, em Araçatu-
ba. O sepultamento está marcado 
foi realizado às 18h, no mesmo local.

Fonte: RP10
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Polícia realiza buscas
por suspeitos de assalto 
em Estrela d’Oeste

à  ROUBO

A 
Polícia Militar está 
em diligência pa-
ra tentar capturar 
criminosos que as-
saltaram uma resi-
dência em Estrela 

d’Oeste.
De acordo com informações da Po-

lícia Militar, quatro indivíduos, sen-
do que um estava armado, assalta-
ram um comerciante que trabalha 
com joias e levaram, além de merca-
dorias, quantia em dinheiro. O valor 
total levado pelos criminosos ainda 
não foi quantificado.

O helicóptero Águia da Polícia Mi-
litar, que estava à caminho de uma 
operação na divisa entre os Estados 
de São Paulo e Mato Grosso do Sul, 
auxiliou no começo das buscas, mas 
já foi deslocado para a sua missão 
inicial.

A PM chegou a capturar dois sus-
peitos que não foram reconhecidos 
pelas vítimas.

As buscas continuam principal-
mente em estradas rurais da região.

O helicóptero Águia da Polícia Militar ajudou no começo das buscas

 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. 
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Expo Fernandópolis 
divulga grade de shows

à  FESTA

Dois dias serão gratuitos no primeiro final de semana do evento

O  
perfil oficial da Expo 
Fernandópolis no 
Facebook começou 
a divulgar na tarde 
desta quinta-feira, 
16, a grade de sho-

ws da festa para o ano de 2019. De-
pois das mudanças aprovadas pela 
Câmara Municipal, o evento contará 
com dois finais de semana de shows 
(15 a 17 de maio e 21 a 24 de maio), 
com o parque sendo fechado entre 
segunda e quarta-feira.

O primeiro show, marcado para a 
sexta-feira, 15, será da dupla Marcos 
& Belutti. No sábado César Menot-

ti e Fabiano se apresentam. Ambos 
os shows serão gratuitos, cumprin-
do a obrigatoriedade prevista na al-
teração da Lei.

Para o segundo final de semana já 
foi anunciado o show da cantora Ma-
rília Medonça, que se apresenta na 
quinta-feira, 21. O outro show que já 
foi anunciado é o da dupla Henrique 
e Juliano, marcado para a sexta-feira, 
22, dia do aniversário da cidade. No 
sábado, 23, vai ser a vez de Leo San-
tana e do DJ Alok se apresentarem.

MUDANÇAS NA FESTA
A Câmara Municipal de Fernan-

dópolis aprovou em sessão extraor-
dinária realizada em 19 de dezem-
bro do ano passado, no auditório da 
OAB, projeto de lei que alterou algu-

mas obrigações da concessionária 
que realiza a Exposição.

O projeto original, que foi aprova-
do em 2013, estabelecia que a festa 
deveria ter 10 dias de duração e um 
show gratuito à população no dia 22 
de maio, aniversário da cidade. Com 
as mudanças aprovadas hoje a festa 
poderá ter apenas seis dias de dura-
ção, sendo três com entrada franca 
entre sexta e domingo e a obrigação 
de dois shows gratuitos.

O Sincomércio justificou as altera-
ções alegando que a festa com tem-
po menor traz melhores resultados 
para a economia local.

“Pelo nosso entendimento como 
entidade representante do comércio 
varejista local, um número reduzido 

de dias de Festa hoje é essencial pa-
ra o equilíbrio financeiro do municí-
pio, já que está comprovado o eleva-
do aumento de inadimplência após 
a realização da festa com 10  dias 
ou mais, e a manutenção dos mol-
des atuais da lei, está inadequado 
para a nossa realidade. Certo é que, 
no ano de 2018 e no presente ano de 
2019, os dias de festa já foram redu-
zidos para seis na prática, trazendo 
melhores resultados para a econo-
mia local”, diz a entidade em ofício 
enviado à Prefeitura.

Gutinho Sisto, empresário que or-
ganiza a festa, disse concordar com 
o Projeto. “Essa mudança adequa a 
nossa festa para o atual momento do 
país”, disse.

Festa não terá show gratuito no dia do aniversário de Fernandópolis 

 GUSTAVO jESUS

gustavojesus@oextra.net
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MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Filipe promete a Rita que convencerá Lígia a per-
mitir seu encontro com Nina. Marquinhos tem uma 
ideia para Diana vencer o debate com Jaqueline. 
César aceita viajar e deixar Milena sozinha em ca-
sa. Lígia permite que Rita veja Nina com Filipe. Ra-
miro e Matoso avisam a Rui sobre o namoro de Rita 
e Filipe. Filipe incentiva Lígia a sair com Madureira. 
Guga sofre com a situação de Max. Anjinha comen-
ta com Rafa que lamenta ter deixado Tatoo triste. Lí-
gia e Madureira se beijam. Nanda volta para a escola 
e afirma aos amigos que não deseja mais ser artis-
ta. Lígia conta para Regina sobre seu encontro com 
Madureira. Tatoo rejeita seus amigos. Rita se prepa-
ra para encontrar Nina, quando Rui a surpreende.

BOM SUCESSO
Sexta-feira, 19h15

Diogo ameaça a vida de Gisele. Marcos e Mário 
acompanham os policiais na busca por Diogo. 
Diogo planeja incendiar a Prado Monteiro. Gise-
le acaba refém de Diogo. Alberto vai para a Edi-
tora com Paloma e Leila. Nana descobre que foi 
Diogo quem provocou o acidente que a fez per-
der o bebê. Diogo aparece diante de todos na 
Editora e ateia fogo.

ÉRAMOS SEIS 
Sexta-feira, 18h00

Osório demite Alfredo e Tião. Isabel pede para Felí-
cio esperar para falar com Lola. Almeida alerta Juli-
nho sobre a proximidade com Soraia. Genu fala mal 
da filha de Lola para Lúcio e Lili. Isabel conta sobre 
seu namoro para Soraia. Zeca procura emprego na 
farmácia. Adelaide se surpreende quando Emília 
afirma que quer proteger Justina de seus sonhos. 
Alfredo afirma que ajudará Tião. Afonso encomen-
da com Lola um bolo para o aniversário de Inês. Isa-
bel fala com Lola sobre a viagem de Julinho. Alfredo 
revela à família que foi demitido. Afonso comenta 
com Inês sobre os telefonemas que anda receben-
do. Shirley liga para Inês, que pede segredo a Dur-
valina. Lola se reconcilia com Julinho.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Filipa convida Eric para passar a tarde com ela. 
Lorena, Gael e Benício passam a vigiar Ester. Ru-
th descobre que o acidente de seu irmão aconte-
ceu no Nordeste. Waldisney diz a Nanci que o anel 
que deu a ela é falso. A falsa Dark Lady consegue 
invadir os autofalantes do colégio e mandar um 
recado para os alunos, deixando Raquel assusta-
da. Durante o jogo de queimada, João acaba acer-
tando uma bola na cabeça de Ruth, que fica furio-
sa. Afonso vai visitar Fernanda em seu trabalho. 
Devido ao incidente, Ruth expulsa João do colé-
gio. Marcelo conversa com a diretora e conta a ela 
toda a verdade sobre João. Débora difama a ima-
gem de Marcelo entre os funcionários da escola.

AMOR SEM IGUAL
Sexta-feira, 20h50

Oxente e Miguel questionam Poderosa. Ela diz que não 
dormiu com Antônio Júnior, conta a verdade e volta ao 
trabalho. Maria Antônia diz acreditar que Poderosa es-
teja apaixonada por Antônio Júnior. Pedro avisa que 
Poderosa também beijou Miguel. Ramiro manda Tobias 
entrar logo na linha. Fernanda marca um encontro com 
Pedro. Na Bras Esportes. Vânia dá em cima de Tobias. 
O filho de Ramiro é surpreendido com a chegada de Io-
ná. Fernanda se abre com Beto. Ioná diz que quer fazer 
uma proposta a Tobias para dar uma lição em Doutor-
zinha. Donatella vai ao mercadão com Yara e compra 
na barraca de Poderosa. Pedro Antônio a admira. Do-
natella escuta Poderosa chamando Berenice de Fura-
cão. Tobias fecha um acordo com Ioná. 

AMOR DE MÃE
Sexta-feira, 21h00

Eunice repudia a ocupação, e Camila e os alunos en-
frentam a diretora. Érica assume o papel de agente de 
Ryan e fecha um acordo de trabalho. Thelma se sente 
ofendida por Durval. Carolina se junta à ocupação, pa-
ra desespero de Durval. Lurdes descobre que Camila 
foi agredida. Vitória revela a Raul que Vinícius faz par-
te do grupo de ativistas que quer destruir a PWA. Raul 
expulsa Vinícius e Amanda de sua casa. Leila conta do 
divórcio para Penha, que hesita em contar o que sabe 
sobre Magno. Raul decide ajudar Vinícius e Amanda a 
fugir. Álvaro pressiona Vitória a usar sua relação com 
Lurdes para manipular Camila. Lurdes e Thelma en-
frentam Veiga e Belizário. Vitória diz a Lurdes que elas 
estão em lados opostos sobre a situação de Camila.

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



SEXTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2020  |  Extra Mais | A19

horóscopo
ÁRIES 
Amor em fase de expecta-
tivas. Aproveite a passa-

gem da Lua na área afetiva para em-
barcar num clima romântico e curtir 
momentos carinhosos. Bom também 
para atrair novo relacionamento, se 
estiver só. Assuntos do passado ou 
da família poderão interferir no hu-
mor. Não alimente emoções negati-
vas. Deixe o barco correr e, se for o 
caso, a fila andar.

TOURO
O foco nos relacionamen-
tos de trabalho ampliará 

perspectivas. O dia também será po-
sitivo para fazer tratamento estético 
e atividades que promovam equilí-
brio e bem-estar. Mesmo se estiver 
de férias, fique de olho nas comuni-
cações profissionais. Amizades abri-
rão portas, troque mensagens e agite 
a rede social. O dia ficará mais boni-
to com arte e companhia de amigos.

GêMEOS
Faça suas coisas e viva 
com mais prazer. O dia 

será livre e criativo. Bom para tomar 
um “banho de loja”, ir ao cabeleirei-
ro, inventar uma programação diver-
tida e cultivar o amor próprio. O fo-
co no aqui e agora trará novidades e 
surpresas gostosas. Fique por dentro 
também dos “babados fortes” e mo-
vimentações no ambiente profissio-
nal. Informações chegarão por acaso.

CâNCER 
Mercúrio levará os pen-
samentos para questões 

existenciais e íntimas. Notícias de al-
guém de fora, ou viagem, inspirarão 
nova atividade. Hora de se valorizar 
e dar passos mais amplos no traba-
lho e amor. Pense no plano de car-
reira e no casamento. O dia revelará 
sonhos e trará lembranças gostosas 
de momentos felizes. Cuide da saú-
de e regularize o treino na academia.

LEÃO
A partir de hoje, Mercú-
rio ampliará o diálogo e o 

entendimento no amor. Aprofunde 
um vínculo especial, motive as pes-
soas que fazem parte de sua vida e 
atraia novas relações. Conceitos mu-
darão nesta fase. Dê espaço a novas 
experiências e reinvente a vida. Ino-
var será a chave do momento. Apro-
veite também para falar com os ir-
mãos e fazer pesquisas de trabalho.

VIRGEM 
Mercúrio acelerará as co-
municações de trabalho 

e facilitará a rotina, a partir de hoje. 
Bom para se organizar melhor e tam-
bém para firmar novo contrato, caso 
deseje mudar de emprego. Assuntos 
financeiros continuarão prioritários 
hoje e poderão interferir nas relações. 
Amor em nova dimensão. Harmonia 
e sensualidade esquentarão o clima 
da vida íntima. Romance no ar.

LIBRA
Mude conceitos sobre o 
prazer. Mercúrio em har-

monia com seu signo, a partir de ho-
je, trará reflexões sobre a vida. Ideias 
criativas para novos projetos não fal-
tarão nesta fase. Agilize estudos e 
pesquisas. Com Lua em seu signo, 
será fundamental cuidar da saúde, 
da aparência e do seu equilíbrio. En-
cerre dores do passado e invista num 
futuro brilhante. Novas relações.

ESCORPIÃO
Cuidar da saúde e de de-
talhes de viagem ou con-

trato pedirão serenidade e concentra-
ção nas prioridades. Não se disperse 
com outros assuntos e conversas pu-
ramente sociais. Clima de liberdade, 
prazer e companheirismo no amor. 
O dia trará apoio solidário inespera-
do. Despesas poderão aumentar. Ne-
gocie valores e encontre solução pa-
ra manter as finanças equilibradas.

SAGITÁRIO
Tome iniciativas, procu-
re amigos e movimente 

a vida social. Você poderá ingressar 
num grupo influente e ampliar pers-
pectivas de trabalho. A casa e o co-
tidiano ficarão mais agradáveis com 
soluções originais e renovação das es-
truturas. Bom para manter o essen-
cial e descartar o supérfluo. Simplifi-
que a rotina e torne a vida mais leve. 
Harmonia familiar será fundamental.

CAPRICóRNIO
A partir de hoje, Mercú-
rio equilibrará o orçamen-

to. Bom para planejar investimentos 
futuros, aquecer negócios e analisar 
detalhes de contratos. Informações 
preciosas chegarão num encontro 
casual ou troca de mensagem com o 
par. Impulsione a carreira com ideias 
empreendedoras e ganhe projeção. 
Popularidade no ambiente profissio-
nal. Sintonia no amor.

AqUÁRIO
Convite de viagem, parti-
cipação em evento e vida 

social agitada trarão animação. Ce-
nário positivo nos negócios e finan-
ças. Espere por aumento de salário 
ou benefícios. Boas notícias amplia-
rão perspectivas no trabalho. Objeti-
vos pessoais ficarão mais definidos, 
com Mercúrio em seu signo, a partir 
de hoje. Conte com maior poder de 
comunicação e movimente a vida.

PEIXES 
Renove o corte de cabe-
lo, os looks e a forma co-

mo se apresenta. Vênus em seu signo 
destacará sua beleza e sensualida-
de. Atraia relacionamentos e ingres-
se em grupos diferentes. Na dúvida, 
siga a intuição e as dicas dos sonhos. 
Bom momento para desenhar estra-
tégias e impulsionar a carreira. Amor 
em fase de descobertas e resgates. 
Emoções reveladoras.
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celebridades
Pabllo Vittar é confirmada 
em festival de Barcelona 
e prepara turnê mundial

A 
cantora Pabllo Vit-
tar está preparan-
do uma verdadeira 
maratona esse ano. 
São muitos os sho-
ws agendados pa-

ra fora do país. 
O mais recente a ser confirmado é 

o que ela fará na Primavera Sound 
2020, que acontece em Barcelona, na 

Espanha, com objetivo de divulgar 
as últimas tendências na música. A 
apresentação será no dia 5 de junho.

No evento, ela poderá se encontrar 
com cantores de diferentes estilos 
musicais, como The Strokes e Lana 
Del Rey.

No show, ela promete reunir seus 
sucessos. Recentemente, Pabllo 
lançou a primeira parte de seu EP 

“111”, com músicas em diferentes 
idiomas.  

Fora Barcelona, a lista de Pabllo no 
exterior é grande. 

Ela tem apresentações já confir-
madas no festival australiano Mar-
di Gras Party, dia 29 de fevereiro, 
no Lollapalooza Chile, em 27 de 
março, no Lollapalooza Argenti-
na, dois dias depois, e na Sala Del 

Museo, em 31 de março, em Mon-
tevideo.

A cidade peruana de Lima também 
está no radar com um show no dia 
2 de abril no festival Happy Ending 
Fest. A turnê fora do Brasil se inten-
sifica com shows no Festival Estéreo 
Picnic (3 de abril, em Bogotá), e no 
aguardado Coachella (dias 11 e 18 
de abril, nos Estados Unidos).

A cantora está 
preparando 
uma verdadeira 
maratona esse ano

Atendimento

próximo de verdade?
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Carlos Alberto de Nóbrega 
tem previsão de alta 
após melhora de infecção
C

arlos Alberto da Nó-
brega recebeu pre-
visão de ter alta mé-
dica para o próximo 
sábado, 18, após fi-
car internado no 

Hospital Sirio-Libanês depois de ter 
sido diagnosticado com prostatite 
(infecção na próstata) no último do-
mingo, 12. O apresentador de “A Pra-
ça É Nossa”, do SBT, disse que “a in-
fecção diminuiu bastante” e que já 
está muito melhor.

Carlos Alberto passou mal após 
ingerir um iogurte fora da valida-
de. Ele foi atendido pelo infecto-
logista David Uip e pelo cardiolo-
gista Roberto Kalil e, ao fazer um 
exame de urina para ter um diag-
nóstico mais preciso, teve detecta-
da a inflamação.

Carlos Alberto passou 
mal após ingerir um 

iogurte fora da validade
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social

Rafael Pinheiro comemora a chegada da nova idade 
nesta sexta-feira ao lado de sua amada Daniela. Parabéns

Steferson Columbano é muito homenageado
pela data de hoje. Felicidades!

Destaque para Simone Colaviti 
que celebra mais um aniversário.

Leandro 
Oliver se 
prepara 
para apagar 
as velinhas 
neste 
domingo. 
Parabéns!


