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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 20/01/20

 34°

 21°

10mm
80%


chuva

90%
50%

SE
8km/h


vento

05:57h
19:06h

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

TER - 21/01/20

 33°

 21°

10mm
80%


chuva

88%
44%

SE
11km/h


vento

05:57h
19:06h

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

QUA - 22/01/20

 33°

 21°

5mm
90%


chuva

82%
44%

SE
10km/h


vento

05:58h
19:06h

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

QUI - 23/01/20

 30°

 21°

25mm
90%


chuva

82%
52%

NNW
10km/h


vento

05:58h
19:06h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

SEX - 24/01/20

 28°

 22°

8mm
86%


chuva

96%
43%

S
9km/h
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05:59h
19:06h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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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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Votuporanga tem epidemia
de dengue; em Fernandópolis, 
3 casos foram confirmados

à  SAÚDE PÚBLICA

Votuporanga começou 2020 
registrando uma epide-
mia de dengue. Até o 
momento foram 148 ca-
sos confirmados da doen-

ça na cidade. Em Fernandópolis, foram 
registrados apenas três casos da doen-
ça nos primeiros 20 dias do ano. Em Vo-
tuporanga foram notificados 934 casos, 
enquanto 765 seguem em investiga-

ção. A Secretaria de Saúde de Fernan-
dópolis, em contato com a reportagem, 
disse que foram apenas 27 os casos no-
tificados no município e 24 sob inves-
tigação. Página A5

Época das chuvas é propícia para criadouros de mosquitos

Moradores 
reclamam
de enchentes 
ocasionadas pelas
fortes chuvas 
Vídeos postados em redes sociais
relatam lugares alagados

Moradores de Fernandópolis posta-
ram no início da noite do último domin-
go, 19, diversos vídeos em redes sociais 
mostrando os efeitos da chuva na cida-

de. Alguns deles foram filmados nas in-
termediações das avenidas Paulo Sa-
ravalli e Milton Terra Verdi, na altura 
das ruas Paraná e Paraíba. Página A4

Família procura 
por homem 
desaparecido
há uma semana

Secretário da 
Saúde sobre 
motorista da 
Prefeitura 
afastado: 
“decisão certa”

à  PEGO PELO BAFÔMETRO!

Na tarde do último sábado, 18, por 
volta das 16h, um motorista da Secre-
taria da Saúde, da Prefeitura de Meri-
diano, município localizado a 14 qui-
lômetros de Fernandópolis, foi parado 
em um posto policial em Votuporanga, 
onde foi submetido ao teste do bafôme-
tro, no qual foi constatado o uso de be-
bida alcoólica, taxa de 0,8. Página A12

Volta às aulas 
aquece mercado 
local de material 
escolar

à  OLHO NA LISTA!

Janeiro é tempo de queima de esto-
que no varejo e nem sempre as vendas 
estão aquecidas. Após o período de fes-
tas de fim de ano, o comércio costuma 
sofrer uma queda e as lojas apostam 
em promoções e descontos para atrair 
os consumidores nesta época de baixa. 
No entanto, um ramo que aposta nos 
primeiros dias de 2020 e atesta cresci-
mento a cada ano é o de material es-
colar. Página A3

Expectativa, em Fernandópolis, 
é de aumento nas vendas em 
comparação com o ano passado
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Pagamento do Bolsa 
Família teve início 
nesta segunda-feira, 20

à  BENEFÍCIO

Serão repassados R$ 2,5 bi para mais de 13 milhões de famílias
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C
omeçou ontem, 20, o 
pagamento de janeiro 
do Bolsa Família para 
os beneficiários cujo 
Número de Identifica-
ção Social (NIS) termi-

na em 1. O número vem impresso no 
cartão do programa. Quem tem car-
tão com final 2 pode sacar o benefí-
cio, nesta terça-feira, segundo dia 
de pagamento, e assim por diante, 
até o dia 31.

Em fevereiro, os primeiros pagamen-
tos serão feitos no dia 12 e seguem 
até 28. De acordo com o Ministério da 
Cidadania, serão repassados R$ 2,5 
bilhões para mais de 13 milhões de 
famílias em todo o país. O valor mé-
dio do benefício é de R$ 191.

Criado em 2003 como programa de 
distribuição de renda, o Bolsa Família 
atende a famílias em situação de extre-
ma pobreza, com renda mensal de até 
R$ 85 por pessoa, e de pobreza, com 
renda mensal entre R$ 85,01 e R$ 170.

No caso das famílias pobres, têm 
acesso ao benefício aquelas com ges-
tantes, crianças e adolescentes en-
tre 0 e 17 anos. Os beneficiários rece-
bem o dinheiro mensalmente e, em 
contrapartida, cumprem compromis-
sos nas áreas de saúde e educação.

Para fazer parte do programa, o res-

ponsável pela família deve procu-
rar um Centro de Referência de As-
sistência Social (Cras) ou um posto 
de atendimento do Bolsa Família no 

município. É necessário levar do-
cumentos de identificação pessoal, 
como carteira de identidade ou car-
teira de motorista e certidão de nas-

cimento de todas as pessoas que vi-
vem na residência.

Fonte: Agência Brasil
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Volta às aulas 
aquece mercado local 
de material escolar

à  OLHO NA LISTA!

Expectativa do setor, em Fernandópolis, é de aumento nas vendas em comparação com o ano passado

J
aneiro é tempo de quei-
ma de estoque no vare-
jo e nem sempre as ven-
das estão aquecidas. 
Após o período de fes-
tas de fim de ano, o co-

mércio costuma sofrer uma queda 
e as lojas apostam em promoções 
e descontos para atrair os consu-
midores nesta época de baixa. No 
entanto, um ramo que aposta nos 
primeiros dias de 2020 e atesta 
crescimento a cada ano é o de ma-
terial escolar.

A região central de Fernandópolis 
está movimentada por conta do re-
torno às aulas, previsto para o iní-
cio de fevereiro, na maioria das ins-
tituições de ensino. Com isso, as 
lojas do setor estão cheias, tanto 
de produtos quanto de consumi-
dores.

Arnaldo Siqueira, proprietário 
de uma papelaria em Fernandó-
polis há quatro anos, conta que 
desde o início de janeiro, o fluxo 
de clientes é grande e o estoque 
está sendo constantemente reno-
vado para garantir a satisfação 
de pais e estudantes. “Há sem-
pre pessoas que preferem anteci-
par a compra do material escolar 
dos filhos, evitando filas de últi-
ma hora”, salienta.  

LISTA
São mochilas, cadernos, canetas, 

lancheiras, lápis de cor, papéis co-
loridos, cartolinas, entre outros. E, 

Para atender às solicitações dos filhos, pais precisam pesquisar bastante os preços dos materiais

para atender às solicitações e cor-
responder à expectativa dos alunos, 
que querem levar para a escola as 
mercadorias que estão em alta, é 
necessário bastante pesquisa e tra-
balho.

MELHOR PREÇO
Com as relações de materiais 

exigidos nas escolas em mãos, os 
pais, na maior parte das vezes as 
mães, fazem uma verdadeira ma-

ratona nas lojas na busca de valo-
res mais acessíveis, melhores for-
mas de parcelamento, tentando 
conciliar os gastos e a vontade das 
crianças. As listas são extensas e 
existem muitas opções no merca-
do, mas o maior atrativo ainda é o 
preço mais baixo.

Muitas mães levam os filhos para 
escolherem o material e enfrentam 
a dificuldade de combinar as esco-

lhas com o orçamento. “São muitas 
as opções e a gente fica sem saber 
escolher, mas o que avalio primeiro 
é o preço”, destaca a arquiteta Ca-
mila Morais, mãe do pequeno Hei-
tor, de 7 anos.

De acordo com informações, em 
Fernandópolis, a expectativa dos 
estabelecimentos do setor é de au-
mento nas vendas em comparação 
com o ano passado.
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Moradores reclamam de 
enchentes ocasionadas 
pelas fortes chuvas 

à  PROBLEMA ANTIGO

Vídeos postados em redes sociais relatam lugares alagados

M
oradores de 
Fernandópo-
lis postaram 
no início da 
noite do últi-
mo domingo, 

19, diversos vídeos em redes so-
ciais mostrando os efeitos da chu-
va na cidade. Alguns deles foram 
filmados nas intermediações das 
avenidas Paulo Saravalli e Milton 
Terra Verdi, na altura das ruas Pa-
raná e Paraíba.

Os problemas com enchentes no 
período das chuvas nesse ponto da 
cidade se arrastam por pelo menos 
15 anos.

A Defesa Civil registrou, em sua 
estação pluviométrica, 61mm de 
chuva em apenas uma hora.

A forte chuva causou alguns es-
tragos em 3 pontos da cidade. Al-
gumas casas foram invadidas pe-
la enxurrada.

Em uma das ocorrências a Defesa 
Civil acionou o caminhão Pipa da 
prefeitura para auxiliar nos servi-
ços de limpeza.

Prints de vídeos 
postados em 
redes sociais

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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Votuporanga tem 
epidemia de dengue; em 
Fernandópolis apenas três 
casos foram confirmados

à  SAÚDE PÚBLICA

Época das chuvas é propícia para criadouros de mosquitos

V
otuporanga come-
çou 2020 registran-
do uma epidemia de 
dengue. Até o mo-
mento foram 148 ca-
sos confirmados da 

doença na cidade. O número foi di-
vulgado pela Secretaria Municipal 
de Saúde e publicado pelo jornal A 
Cidade. Em Fernandópolis, foram re-
gistrados apenas três casos da do-
ença nos primeiros 20 dias do ano.

Em Votuporanga foram notificados 
934 casos, enquanto 765 seguem em 
investigação. A Secretaria de Saúde 
de Fernandópolis, em contato com a 
reportagem, disse que foram apenas 
27 os casos notificados no município 
e 24 sob investigação.

A Prefeitura de Fernandópolis es-
tá desde o final do ano passado re-
alizando ações para diminuir os po-
tenciais de criadouros e infestação 
do mosquito Aedes aegypti, evitan-
do casos da doença .

“A prevenção ainda é a melhor for-
ma de combater a proliferação do 
mosquito na cidade, principalmen-
te neste período em que há dias fre-
quentes de chuva. Ações simples 
do nosso dia a dia evitam a infesta-
ção de mosquitos Aedes aegypti. A 
Prefeitura faz sua parte e esperamos 

Trabalho de prevenção foi intensificado durante a época das chuvas em Fernandópolis

que a população colabore fazendo a 
sua”, disse o secretário de Saúde, 
Flávio Ferreira.   

DOENÇA E SINTOMAS
Dengue é uma doença causada 

por um vírus, o vírus da dengue, 
transmitido de uma pessoa doen-

te para uma pessoa sadia por meio 
de um mosquito, o Aedes aegypti, a 
doença pode se manifestar em du-
as formas, a dengue clássica e he-
morrágica.

Entre os sintomas da dengue es-
tão: febre alta com início súbito, 

fortes dores de cabeça e atrás dos 
olhos, perda do paladar e apetite, 
manchas e erupções cutâneas pa-
recidas com sarampo, náuseas e vô-
mitos, tonturas, extremo cansaço, 
moleza, dor no corpo, ossos e arti-
culações.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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Fernandopolenses
já pagaram mais
de R$ 3 milhões
em impostos neste ano

à  CARGA PESADA

Dados são do Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo

O
s contribuintes de 
Fernandópolis já ul-
trapassaram no pri-
meiros 20 dias do 
ano a marca dos R$ 
3 milhões pagos em 

impostos. O número foi divulgado 
pelo Impostômetro da Associação 

Comercial de São Paulo. No encerra-
mento desta matéria o Impostôme-
tro marcava R$ 3.194.170,00, marca 
R$ 140 mil maior do que no ano pas-
sado, quando o medidor apontava 
R$ 3.056.949,00 nos primeiros dias 
do ano.

O valor dos municípios na ferra-
menta representam a arrecadação 
em impostos municipais, como IP-
TU, ISS e outros.

O Extra.net acompanha regular-
mente as atualizações do Impostô-
metro como forma de mostrar para a 
população a quantidade de impos-
tos que a carga tributária brasileira 
onera em suas finanças.

No ano de 2019 os moradores 
de Fernandópolis pagaram, so-
mados, R$ 45.961.791,75. No ano 
de 2018 a conta fechou em R$ 
46.796.125,86. 

O Impostômetro é um mecanis-
mo criado pela Associação Comer-
cial de São Paulo em 2005 e consi-
dera todos os valores arrecadados 
pelas três esferas de governo (mu-
nicipal, estadual e federal) a título 
de tributos: impostos, taxas e con-
tribuições, incluindo as multas, ju-
ros e correção monetária. Os tri-
butos são acompanhados desde 
o início do ano.

Impostos continuam onerando o bolso dos brasileiros

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Atendimento
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Estudantes podem
se increver no Sisu
a partir desta terça-feira
Serão ofertadas neste semestre 237 mil vagas em 128 instituições

à  PROCESSO SELETIVO

O 
Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) 
abre nesta terça-fei-
ra, 21, o calendário 
dos processos sele-
tivos federais que 

usam o Enem como critério de sele-
ção. Neste semestre, o Sisu vai ofertar 
237 mil vagas em 128 instituições de 
ensino superior públicas. O prazo pa-
ra se inscrever vai até sexta-feira, 24. 

Para participar do Sisu, é preci-
so ter feito o Enem 2019 e ter tirado 
nota acima de zero na prova de re-
dação. Na hora da inscrição no pro-
cesso seletivo é preciso informar o 
número de inscrição do Enem e a se-
nha atual cadastrada na Página do 
Participante.

A nota do Enem está disponível 
desde sexta-feira, 17, tanto no apli-
cativo, quanto na própria Página do 
Participante. É preciso informar o 
CPF e a senha cadastrada na hora 
da inscrição. Caso o candidato tenha 
esquecido a senha, pelo próprio sis-
tema é possível recuperá-la.

É essa senha que deve ser usada 
na hora da inscrição no Sisu. O nú-
mero de inscrição, que é solicitado 
também para participar da seleção, 
está disponível para cada estudan-
te na Página do Participante.

CÁLCULO DA NOTA
Na hora da inscrição, é possível es-

colher até duas opções de curso, de 
acordo com a ordem de preferência. 

Alguns cursos, no entanto, têm cer-
tas restrições. O Sisu dá liberdade pa-
ra as instituições de ensino definirem 
como usarão o Enem. Assim, determi-
nado curso pode exigir, por exemplo, 
uma média mínima no Enem - que é 
a soma de todas as notas obtidas nas 
provas do exame, dividida por cinco - 
ou mesmo uma nota mínima em de-
terminada prova. Isso faz com que, 
dependendo da nota obtida, estudan-
tes não sejam classificados para de-
terminados cursos. 

É possível também conferir pesos 
diferenciados para as provas. A nota 
em ciências da natureza ou em ma-

temática pode valer mais para um 
curso de física ou química, por exem-
plo. Dessa forma, a nota do estudan-
te pode variar dependendo do cur-
so para o qual ele está concorrendo.

NOTA DE CORTE
Uma vez por dia, o Ministério da 

Educação (MEC) divulga na página 
do Sisu as notas de corte, que são as 
menores para os candidatos ficarem 
entre os selecionados na modalidade 
escolhida. A nota de corte é calcu-
lada com base no número de vagas 
e no total de candidatos inscritos.

A nota de corte é apenas uma refe-
rência para auxiliar o candidato no 
monitoramento de sua inscrição. Ela 
não garante que o estudante seja se-
lecionado. 

É possível alterar as opções de cur-
so feitas até o final do período de 
inscrição. O Sisu considera válida a 
última opção registrada pelos estu-
dantes.

RESERVAS DE VAGAS
Todas as universidades federais, 

institutos federais de educação, ci-
ência e tecnologia e centros federais 
de educação tecnológica participan-

tes do Sisu oferecem vagas reserva-
das para estudantes que cursaram o 
ensino médio em escolas públicas. 
Há instituições participantes do Sisu 
que disponibilizam ainda uma par-
te de suas vagas para políticas afir-
mativas próprias.

No momento da inscrição, o parti-
cipante deve optar por uma dessas 
modalidades, de acordo com o seu 
perfil. Os estudantes concorrem ape-
nas com os demais candidatos que 
fazem a mesma opção, seja pela am-
pla concorrência ou por alguma po-
lítica afirmativa. O sistema selecio-
nará, entre eles, os que obtiveram 
as melhores notas no Enem de 2019.

CRONOGRAMA
As inscrições para o Sisu podem 

ser feitas de 21 a 24 de janeiro. No 
dia 28 de janeiro será divulgado o re-
sultado da seleção. Os estudantes 
que forem aprovados deverão fazer a 
matrícula nas instituições de ensino 
entre 29 de janeiro e 4 de fevereiro. 

Aqueles que não forem seleciona-
dos poderão ainda participar da lista 
de espera. O prazo para se candida-
tar é de 29 de janeiro a 4 de feverei-

ro. Os candidatos em lista de espe-
ra serão convocados pelas próprias 
instituições de ensino, entre 7 de fe-
vereiro e 30 de abr

PRÓXIMOS PROCESSOS
SELETIVOS

Além de participar do Sisu, os es-
tudantes podem usar as notas do 
Enem para concorrer a bolsas de 
estudo pelo Programa Universidade 
para Todos (ProUni). As inscrições 
poderão ser feitas de 28 a 31 de ja-
neiro. Podem também se inscrever 
no Programa de Financiamento Es-
tudantil (Fies), de 5 a 12 de fevereiro.

Os estudantes podem ainda usar 
as notas para cursar o ensino supe-
rior em Portugal. O Inep tem convê-
nio com mais de 40 instituições por-
tuguesas.

Instituições de ensino públicas e 
privadas utilizam o Enem como for-
ma de seleção independente dos 
programas de âmbito nacional. Os 
estudantes podem, portanto, con-
sultar diretamente as instituições 
nas quais têm interesse em estudar.

Fonte: Agência Brasil
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Instituto Federal tem 160 
vagas em Votuporanga
Prazo vai de 21 a 24 de janeiro para se inscrever no Sisu 2020

à  OPORTUNIDADE

O
s candidatos in-
teressados em in-
gressar no Insti-
tuto Federal de 
Educação, Ciên-
cia e Tecnologia 

de São Paulo (IFSP) terão prazo en-
tre os dias 21 e 24 de janeiro pa-
ra se inscrever no Sisu 2020 (sisu.
mec.gov.br). Ao todo, o IFSP ofere-
ce 5.200 vagas em cursos superio-
res para ingresso no 1º semestre de 
2020, oportunidades distribuídas 
em 32 câmpus. Os candidatos de-
vem ter participado do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) em 
2019 e ter obtido nota diferente de 
zero na redação.

O Câmpus Votuporanga do IFSP 
oferece 160 vagas:

Curso Vagas Período Duração No-
ta de corte de 2019
l Bacharelado em Engenharia Civil 

- 40 vagas - Integral - 5 anos - Nota 
de corte: 701,98

l Bacharelado em Engenharia Elé-
trica - 40 vagas - Integral - 5 anos 
- Nota de corte: 676,01

l Licenciatura em Física - 40 vagas 
- Noturno - 4 anos - Nota de corte: 
592,38

l Tecnologia em Análise e Desen-
volvimento de Sistemas -  40 va-
gas - Noturno - 3 anos - Nota de 
corte: 633,80
Em 2019, o curso de Engenharia 

Civil foi reconhecido pelo MEC com 
nota máxima, 5, e dois ex-alunos do 
curso de Análise e Desenvolvimen-
to de Sistemas foram aprovados em 
programas de mestrado da Unesp.

Recentemente, 4 formandos do 
curso de Física e 2 duas formandas 

do curso de Engenharia Civil tam-
bém foram aprovados em programas 
de mestrado em universidades pú-
blicas.

98,6% dos professores do Câmpus 
Votuporanga são mestres ou douto-
res.

O resultado da Chamada Regular 
do Sisu 2020 está previsto para o dia 
28 de janeiro. As matrículas devem 
ser feitas entre 29 de janeiro e 4 de 
fevereiro.

Fonte: VotuporangaTudo
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Etecs divulgam
1ª lista de convocação
do Vestibulinho
As matrículas dos selecionados deverão ser feitas nesta terça e quarta-feira (21 e 22)

à  FIQUE ATENTO!

O
s vestibulandos 
que fizeram o pro-
cesso seletivo das 
Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) 
para o primeiro 

semestre de 2020 já podem con-
sultar a primeira lista dos convo-
cados, afixada somente na unidade 
em que desejam estudar. A matrí-
cula dos selecionados deverá ser 
feita nesta terça e quarta-feira (21 
e 22).

A relação traz quem se inscreveu 
no Ensino Médio em todos os seus 
formatos, incluindo Ensino Técni-
co Integrado ao Médio (Etim) e No-
votec Integrado; no primeiro ter-
mo do Ensino Técnico Integrado 
ao Médio na modalidade EJA; no 
primeiro módulo do Ensino Técni-
co (presencial, semipresencial e 
online); no processo de avaliação 
e certificação de competências pa-
ra acesso às vagas remanescen-
tes do segundo módulo para cur-
sos técnicos e à segunda série do 
Ensino Médio; e para os cursos de 
Especialização.

CALENDÁRIO
Os convocados devem fazer a ma-

trícula no horário definido pela uni-
dade de ensino, nos dias relacio-

nados abaixo, desde que não seja 
feriado municipal na cidade onde a 
Etec está localizada.
l 21 e 22 de janeiro: matrícula dos 

convocados da primeira lista

l 23 e 24 de janeiro: divulgação dos 
convocados da segunda lista, nas 
respectivas Etecs, e matrícula
Caso as vagas não sejam preen-

chidas após a segunda chamada, 

outra lista deverá ser divulgada na 
Etec. Cabe ao candidato compare-
cer na unidade em que pretende 
estudar para acompanhar a con-
vocação.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Centro Paula Souza
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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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F
aleceu na manhã des-
ta segunda-feira, 20, o 
empresário Ubaldo Mar-
tins, 86 anos, proprietá-
rio do Colégio Anglo de 
Fernandópolis. A cau-

sa da morte ainda não foi confirma-
da pelos familiares, mas Martins es-
tava debilitado há algum tempo.

Ubaldo era morador da cidade de 
Jales e aportou em Fernandópolis 
na década de 90, após adquirir o 
colégio particular, reestruturando-
-o e colocando-o como um dos des-

taques na área educacional na re-
gião. Ele é natural de Tanabi-SP e 
casado com Carolina Pupin Martins 
e tem três filhas: as advogadas Ana 
Carolina Martins Mapelli e Luciana 
Martins do Amaral e a farmacêutica 
bioquímica Patrícia Helena Martins 
Costa. Ele também foi presidente 
da Associação de Amigos de Fer-
nandópolis.

Nas redes sociais há intensa mani-
festação de familiares e amigos em 
prol de Martins e de seus familiares.

O velório começou às 17h desta se-
gunda-feira. O enterro deve ocorrer 
nesta terça-feira, 21, às 10h, em Fer-
nandópolis.

A causa da morte de Ubaldo Martins ainda não foi confirmada

O 
corpo da médica en-
docrinologista, Si-
mone Casare, foi 
velado nesta se-
gunda-feira, 20, no 
Velório Municipal e 

sepultado no final da tarde no Ce-
mitério da Consolação, em Fernan-
dópolis.

De acordo com informações, a mé-

dica foi encontrada morta na saca-
da de seu apartamento, no início da 
noite de domingo, 19. Familiares a 
encontraram caída ao chão, com um 
aparelho celular na mão.

Uma unidade do SAMU foi aciona-
da e compareceu ao local. Ela apre-
sentava um ferimento no supercílio, 
originado pela queda.

O corpo foi encaminhado ao Ins-
tituto Médico Legal de Fernandó-
polis para constatar a causa da 
morte.

à  LUTO

à  FALECIMENTO

Médica 
encontrada 
morta é 
sepultada em 
Fernandópolis

Empresário 
Ubaldo 
Martins morre 
aos 86 anos

Simone Casare foi encontrada por familiares
caída ao chão em seu apartamento,
com um aparelho celular na mão

Simone Casare foi sepultada nesta segunda-feira, 20

Ele era morador da cidade de Jales e 
aportou em Fernandópolis na década de 90

 Da REDAçãO
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policial
Secretário da Saúde sobre 
motorista da Prefeitura 
afastado: “decisão certa”

à  PEGO PELO BAFÔMETRO!

Servidor municipal de Meridiano, que dirigia uma ambulância,
é parado em posto policial e é pego no teste do bafômetro

N
a tarde do últi-
mo sábado, 18, 
por volta das 
16h, um moto-
rista da Secreta-
ria da Saúde, da 

Prefeitura de Meridiano, municí-
pio localizado a 14 quilômetros de 
Fernandópolis, foi parado em um 
posto policial em Votuporanga, 
onde foi submetido ao teste do 
bafômetro, no qual foi constata-
do o uso de bebida alcoólica, ta-
xa de 0,8. 

Segundo apurou a reportagem, a 

CNH do funcionário foi apreendi-
da e a ambulância, a qual ele di-
rigia, na ocasião, foi liberada pa-
ra outro motorista seguir viagem. 
A ambulância, inclusive, estava 
com um paciente e um acompa-
nhante que eram transportados a 
Catanduva.

Em contato com a reportagem, 

o secretario municipal da Saúde, 
Alex Garcia, destacou que o funcio-
nário foi afastado após o episódio. 
“Por meio do nosso Jurídico, abri-
mos uma sindicância para apurar 
os fatos. Ele (funcionário) alegou 
que ingeriu bebida no dia anterior, 
mas mesmo assim tomamos a de-
cisão certa”.

Motorista faz parte da Secretaria Municipal da Saúde

 Da REDAçãO
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Jovens de Jales 
morrem em acidente no 
Mato Grosso do Sul

à  COLISãO FRONTAL

O carro em que os dois jovens ligados ao rodeio estavam colidiu frontalmente com
uma carreta utilizada para o transporte de toras de madeira. Os dois morreram no local

D
urante a madruga-
da do último domin-
go, 19 de janeiro, 
um grave aciden-
te ocorreu na rodo-
via MS 240, vitiman-

do dois jovens de Jales. O acidente 
aconteceu no trecho entre Paranaí-
ba e Inocência, Mato Grosso de Sul. 
De acordo com relatos locais, a co-
lisão teria ocorrido por volta das 
05h30.

Os jovens eram profissionais li-
gados ao rodeio e reconhecidos 
por suas atuações. Lucas Mace-
do, de 25 anos, e André Brazão, de 
22 anos, seguiam em um veículo 
Fiat Uno que colidiu frontalmente 
com um cavalo mecânico com du-

as carretas de carregar madeira, 
muito utilizado naquela região, e 
que circulam com frequência nas 
rodovias.  

As causas do acidente vão ser 
apuradas pela polícia. Os dois fo-
ram sepultados em Jales nesta se-
gunda-feira, 20 de janeiro.

André Brasão, era proprietário de 
um canal do Youtube, Arenabru-
ta, e responsável pela assessoria 
e mídia da ACR (Associação dos 
Campeões de Rodeio). Lucas Ma-
cedo foi competidor de rodeio em 
touros, com a carreira iniciada em 
2013. A dupla seguia para Inocên-
cia, MS, onde gravaria um vídeo so-
bre rodeio.  

Amigos, familiares, fãs do traba-
lho e profissionais, lamentaram por 
meio das redes sociais a perda dos 
jovens.

 Da REDAçãO
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Douglas Pereira estava indo para Jales
buscar uma pessoa na rodoviária

à  SEM CONTATO

U
m morador de Fer-
nandópolis está de-
saparecido desde 
terça-feira, 14. 

Douglas Pereira 
foi visto pela úl-

tima vez quando estava a cami-
nho da cidade de Jales, cerca de 
33 quilômetros de Fernandópo-
lis, para buscar uma pessoa na 
rodoviária.

A família tentou por várias vezes 
contato com Douglas, mas não tem 
resposta desde o dia do desapare-
cimento.

atos oficiais

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA
EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA, COMUNICA QUE REALIZARÁ 
NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, QUARTA-FEIRA, ÀS 19:00 H, NA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE MACEDÔNIA, SITUADA À PRAÇA JOSÉ PRINCI Nº 307, CENTRO, MA-
CEDÔNIA/SP, AUDIÊNCIA PÚBLICA DA SAÚDE, DO 3º QUADRIMESTRE DE 2019.

MARIANGELA GIACOMINI BELATI
DIRETORA DE SAÚDE

LUCILENE CABREIRA GARCIA MARSOLA
PREFEITA MUNICIPAL

Uma publicação: Terça-feira, dia 21 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.699.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO-
JOSE CARLOS BARUCI, PREFEITO MUNICIPAL  de São João das Duas Pontes, do 

Estado de São Paulo, AVISA para conhecimento dos licitantes e interessados que, a Toma-
da de Preços n.º 01/2019, oriunda do Processo n.º 075/2019, desta Prefeitura Municipal, foi 
devidamente homologado, por termo lavrado e, em seguida, houve a adjudicação do obje-
to licitado à empresa vencedora, tudo segundo a ordem de classificação elaborada pela Co-
missão Permanente de Licitações desta Prefeitura, à empresa: NOROMIX CONCRETO 
S/A ,   no valor de R$-328.680,64 (trezentos vinte e oito mil, seiscentos e oitenta reais e ses-
senta e quatro centavos)-

São João das Duas Pontes, 20 de janeiro de 2020. 
JOSE CARLOS BARUCI- Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 21 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.699.

EXTRATO  DE PRORROGAÇÃO  CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de São João das Duas Pontes.
CONTRATADO:    GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP
OBJETO:  Primeiro (1º) termo de aditamento do contrato nº 02/2019 oriundo da Dispen-

sa nº 01/2019, proveniente de alteração da clausula quarta, visando a prorrogação de prazo 
de 12 meses, no sentido de proporcionar continuidade da prestação de serviço contratada.
VALOR DO ADITAMENTO: R$. 5.403,84-PRAZO DE VIGÊNCIA :  02 de  janeiro a 31 
de dezembro de 2020-São João das Duas Pontes, 02 de janeiro  de 2020. JOSE CARLOS 
BARUCI-Prefeito Municipal

Uma publicação: Terça-feira, dia 21 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.699.

EXTRATO  DE PRORROGAÇÃO  CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Mun. de São João das Duas Pontes.
CONTRATADA: CONSTROESTE-CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA-OB-

JETO:  Primeiro (1º) termo de aditamento do contrato nº 03/2019 oriundo da Dispensa nº 
02/2019, proveniente de alteração da clausula oitava, visando a prorrogação de prazo de 
12 meses, no sentido de proporcionar continuidade da prestação de serviço contratada.VA-
LOR DO ADITAMENTO: R$. 7.200,00-PRAZO DE VIGÊNCIA :  02 de  janeiro a 31 de 
dezembro de 2020-São João das Duas Pontes, 02 de janeiro  de 2020. JOSE CARLOS BA-
RUCI-  Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 21 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.699.

 

(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.

Família procura 
por homem 
desaparecido
há uma 
semana

Douglas não atende ao telefone desde a terça-feira, 14
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Mirassol anuncia 
contratação do meia 
Camilo para o Paulista

à  FUTEBOL

Jogador retorna ao time do interior paulista após
sete anos e passagens por grandes do futebol brasileiro

O 
meia Camilo é o 
novo reforço do Mi-
rassol para a dis-
puta do Campeo-
nato Paulista. Aos 
33 anos, o jogador 

estava na Chapecoense e retorna ao 
time do interior paulista após sete 
temporadas.

Revelado pelo América-RJ, Camilo 
defendeu o Mirassol em 2013 quan-

do ficou marcado pela boa temporada 
no time e pela goleada de 6 a 2 sobre 
o Palmeiras, quando marcou um dos 
gols. A partir daí, passou por Sport, 
Chapecoense, Botafogo e Internacio-
nal. O jogador ainda vestiu a camisa 
da seleção brasileira em um amisto-
so contra a Colômbia, em 2017.

Em 2019, Camilo entrou em campo 
sete vezes pelo Internacional e en-
cerrou a temporada na Chapecoen-
se, fazendo 28 jogos, marcando um 
gol e sem conseguir evitar a queda 
do time para a Série B do Brasileiro.

Além de Camilo, o Mirassol conta 
com nomes conhecidos e com pas-
sagens por grandes clubes do fute-
bol brasileiro. João Denoni, Tiago Al-
ves e Juninho, ambos ex-Palmeiras, 
e o volante Paulo Roberto, ex-Corin-
thians.

O Mirassol, agora com o reforço de 
Camilo, estreia no Paulistão na pró-
xima quinta-feira, às 16h30, contra a 
Ferroviária, na Arena Fonte Lumino-
sa, em Araraquara. 

Confira ao lado o elenco da equipe 
do Mirassol:

l Goleiros: João Paulo, Matheus Au-
rélio, Kewin e Hugo

l Zagueiros: Reniê, Tiago Alves, Die-
go Giaretta e Luiz Otávio

l Laterais: Carlos Renato, Daniel 
Borges, Matheus Rocha, Romário, 
Ernandes, Vinícius e Frank

l Meio-campistas: Neto Moura, Ca-
milo, João Denoni, Oyama, Juni-
nho, Paulo Roberto, André Castro, 
Kauan, Lucas Vital e Danilo

l Atacantes: Rafael Silva, Bruno Mo-
ta, Claudinho, Marcelo Toscano, 
Maranhão e Felipe Micael.

Camilo já vestiu a camisa 
da seleção em amistoso 
contra a Colômbia, em 2017

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Projeto Guri abre 
temporada de matrículas 
para o 1º semestre de 2020

à  INSCRIçõES

As vagas serão 
disponibilizadas 
para os cursos
de Violão,
Iniciação Musical
e Canto/Coral

A
s inscrições para 
novos alunos e alu-
nas do Projeto Gu-
ri estarão abertas 
em Fernandópolis 
a partir da próxima 

segunda-feira, dia 27 de janeiro, e 
vão até o dia 28 de fevereiro.

As vagas serão disponibilizadas 
para os cursos de Violão, Iniciação 
Musical e Canto/Coral. Os interes-
sados em participarem dos cursos 
devem ser estudantes do ensino re-
gular e precisam apresentar para a 
inscrição xérox dos documentos pes-
soais, de comprovante de escolari-
dade e de residência. 

As aulas no projeto Guri, que é o 
maior programa sociocultural brasi-
leiro, são ministradas em Fernandó-
polis no período da tarde. A institui-
ção localiza-se na avenida Líbero de 
Almeida Silvares, 3251, Coester, ao 
lado do quartel da Polícia Militar. Te-
lefone: 3462-3512. Horário de atendi-
mento ao público de segundas, quar-
tas e sextas-feiras das 09h às 17h30.

SOBRE O PROJETO 
O Guri é mantido pela Secretaria 

de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo em parceria 
com a Prefeitura de Fernandópolis. 
Nas aulas são trabalhados os mais 
variados gêneros musicais, desde 
canções populares e músicas folcló-
ricas a composições eruditas. As ati-
vidades são sempre praticadas em 
grupo, o que estimula a participa-
ção dos alunos. Todos fazem par-
te de uma equipe que passa pelos 
mesmos desafios e aprendizado. Nas 
apresentações realizadas ao públi-
co, em pequenos, médios ou gran-
des eventos, o resultado é produto 
da dedicação do grupo e, ao mesmo 
tempo, também de cada um.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Marcela, sobrinha 
do vice-prefeito de 
Rio Preto, está no BBB20

à  CONFIRMADO!

A médica ginecologista e obstetra de 31 anos é sobrinha, por parte
da esposa, do atual vice-prefeito de Rio Preto, Eleuses Paiva

M
arcela Mc Go-
wan nasceu 
em Rancha-
ria, no interior 
de São Paulo, e 
mudou-se pa-

ra Presidente Prudente para cur-
sar medicina. Atualmente ela mo-
ra em São Paulo.

A nova participante disse que, pa-
ra entrar no programa, abriu mão 
do namorado e pediu demissão dos 
três empregos. E está apostando tu-
do no reality.

O ‘BBB20’ tem direção geral de 
Rodrigo Dourado e a apresentação 
continua de Tiago Leifert, que des-
sa vez vai supervisionar um grupo 
de participantes formado por anô-
nimos e celebridades. 

O reality estreia nesta terça-fei-
ra, dia 21. 

CONFIRA O PERFIL
DE MARCELA:

Ginecologista e obstetra, 31 anos 
e natural de Rancharia, em São Pau-
lo. A participante Marcela já atuou 
como modelo antes de se formar 
em medicina. Para entrar no reality 
show, a sister abriu mão do namo-
rado e pediu demissão dos três em-
pregos. Ela faz parte do grupo Pipo-
ca no BBB20.

“Sou impulsiva, regida pelo pra-
zer”. É assim que a paulistana se 
define. Sagitariana e bissexual, 
Marcela adianta: “Tenho pregui-
ça de hétero ’topzera’, machão, 
gente pedante e fake”. Seu maior 
desafio no confinamento é des-
montar a imagem da menina fo-
fa, de voz mansa e que adora ro-
sa e brilhos. “Sou muito mais que 
isso”, afirma. Marcela Mc Gowan estará no BBB20

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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MALHAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Matoso e Ramiro registram o encontro de Filipe e 
Nina para alertar Rui. Thiago se intromete no na-
moro de Daniel e Milena, que repreende o rapaz. 
Leila provoca Rita, e Filipe defende a namorada. 
Rafa ensina Anjinha a jogar capoeira. Rita conta pa-
ra Serginho e Guga sobre seu encontro com Nina. 
Regina tenta animar Max. Lígia explica a Rita que 
sua união judicial com Rui impede que ela permi-
ta os encontros com Nina. Daniel e Milena dormem 
juntos pela primeira vez. Rui acusa Leila de men-
tir para ele. Regina se preocupa com Max, que não 
pensa em conseguir um novo trabalho. Andressa 
confronta Fafi na frente de Henrique. Rui dá ordens 
a Matoso e Ramiro contra Filipe.

BOM SUCESSO
Terça-feira, 19h15

Ramon e Francisca se surpreendem com a pre-
sença de Padre Paulo e alguns fiéis da igreja na 
viagem. Vera combina com Vicente de dizer aos 
pais do neto que ele viajará para um resort com 
Gabriela. Ramon e Francisca são obrigados a 
participar da gincana da igreja. Lulu ganha a 
promoção do Boka Loka pra assistir ao desfile 
de camarote, e convida Toshi para acompanhá-
-la. Alberto pede a Vera para ajudá-lo a fugir do 
hospital. Paloma se entristece porque Marcos 
não poderá vê-la na avenida. Alberto implora 
a Nana e Vera para deixá-lo ir ao sambódromo 
desfilar no seu último Carnaval.

ÉRAMOS SEIS 
Terça-feira, 18h00

Carlos revela o motivo de sua raiva para Lola, que 
fica devastada. Afonso atende o telefonema de 
Shirley, e Inês e Durvalina ficam apreensivas. Isa-
bel e Felício vão ao cinema. Inês seduz Carlos. Al-
fredo discute com Lola e sai de casa irritado. Clo-
tilde passa mal novamente. Virgulino desabafa 
com Afonso. Tavinho quebra seu cofre para poder 
ir ao circo. Alfredo procura Adelaide, que não lhe 
dá atenção. Natália reclama de ver Almeida brin-
cando com os filhos. Afonso vê Alfredo dormindo 
na rua e o convence a voltar para casa. Zeca aju-
da na montagem do circo e se oferece para subs-
tituir a maior atração do espetáculo. Afonso cons-
tata que ama Lola, eles conversam e se beijam.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Terça-feira, 20h30

Ruth se sente culpada pela fuga de João. Waldis-
ney diz a Jeff que não está mais cometendo ne-
nhum crime. Pendleton conta a Luisa mais alguns 
fatos sobre sua irmã. Lindomar é convidado pa-
ra fazer uma turnê nacional. Lorena, Gael e Bení-
cio fazem alguns testes com Ester. Raquel e seus 
amigos pressionam Gabi para que a menina con-
te se tem alguma relação com a Dark Lady. Mos-
quito vai até a casa de Marcelo e diz o paradeiro 
de João para ajudá-lo.

AMOR SEM IGUAL
Terça-feira, 20h50

Ao saber que Santiago trabalha durante a noite, Ra-
miro reclama com Tobias e Leandro. Antônio Júnior 
se desespera ao saber que ligaram para Oxente. Pe-
dro acompanha o pai até a delegacia. Maria Antônia 
conversa com Miguel e fica magoada ao ouvi-lo dizer 
que beijou Poderosa. Carmem vê as notícias da ba-
tida policial no clube noturno e reconhece Olympia. 
Oxente chega na delegacia e esbraveja com Antônio 
Júnior. Ele descobre que Olavo e Santiago também fo-
ram detidos. Oxente discute com Olympia. Maria An-
tônia conversa com os amigos virtuais. Norma apoia 
Donatella. Ramiro discute com Tobias e começa a pas-
sar mal. Ele sente uma forte dor no peito e pede para 
o filho chamar a ambulância. 

AMOR DE MÃE
Terça-feira, 21h00

Leila fornece informações sobre Magno para a polí-
cia. Lurdes pede demissão para Verena. A ocupação 
é sabotada, e Camila pede ajuda a Davi. Jane insiste 
para que Thelma revele a Danilo sobre seu aneuris-
ma. Vitória ajuda a ocupação dos alunos, e Davi ad-
mira a amada. Miriam prende Magno como suspei-
to pela morte de Genilson, e Betina se espanta. Carol 
e Garnizé se beijam. Matias não acredita que Miran-
da não tenha beijado outro homem. Durval pensa em 
contar para Carol que reatou com Natália. O bar de 
Nuno reabre, e Danilo faz sucesso como chef. Vitória 
se incomoda com as ações de Álvaro. Magno confes-
sa a morte de Genilson, e Betina se desespera. Lur-
des promete que libertará Magno. 

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 
Separe o “joio do trigo” 
nas amizades e intera-

ções. Nem todos merecerão confian-
ça. A entrada do Sol na área social 
fortalecerá sua posição nos grupos 
e equipe de trabalho. Hora de se unir 
às pessoas certas e impulsionar um 
empreendimento financeiro num no-
vo modelo de negócio. Lute por justi-
ça e direitos com respeito às regras. 
“Leis próprias” não vão emplacar.

TOURO 
Caminhos para o futuro fi-
carão iluminados, a partir 

de hoje. A entrada do Sol na sua área 
da carreira favorecerá mudanças no 
papel profissional e abertura para 
novos projetos. Bom momento para 
inovar a atuação e conquistar maior 
destaque. Aproveite a semana para 
planejar estratégias, escolher parcei-
ros e determinar metas mais altas. Su-
cesso nos empreendimentos!

GêMEOS
Uma parceria importante 
impulsionará a carreira. 

Movimentações no ambiente profis-
sional abrirão espaço para mais po-
der. Você poderá receber indicação 
para cargo mais alto ou proposta de 
sociedade num empreendimento fi-
nanceiro. Planos no amor incluirão 
viagem para um lugar exótico ou até 
mesmo mudança para outra localida-
de. Sonhe com os pés no chão.

CâNCER
Comece uma atividade 
física ou novo projeto de 

trabalho. A semana favorecerá início 
de atividades, viagem a dois e cone-
xões internacionais. Comportamen-
to e ambiente social poderão mudar. 
Respostas existenciais darão novo 
sentido à vida. Desenhe estratégias 
de trabalho e organize a rotina. Algo 
maior que se desenhará para o futu-
ro trará grande motivação.

LEÃO 
Conquiste novos espaços, 
lance um projeto autoral, 

inove a atuação profissional e torne o 
cotidiano mais agradável. Sol e Mer-
cúrio trarão entendimento com filhos 
e parcerias de vida. Hora de aprofun-
dar vínculos, trocar confidências e pro-
mover as mudanças desejadas no es-
tilo de vida. Praticar esporte, treinar 
na academia, dançar serão boas op-
ções para ampliar o prazer.

VIRGEM 
Quebre a rotina com via-
gem a trabalho ou nova 

posição profissional. Momento de 
romper com situações restritivas e 
embarcar em novas experiências. 
Mude caminhos, hábitos e conceitos 
de saúde. A nova ordem será sair da 
mesmice e reinventar a vida com a 
inspiração do amor. Ótimo para ala-
vancar a carreira com novo projeto 
e esquentar o coração com paixão.

LIBRA
Bom desempenho em en-
trevistas, estudos e con-

tatos de trabalho. Divulgue conheci-
mentos, expresse opiniões e fortaleça 
a identidade. A semana será positi-
va para se expor. Ideias brilhantes 
marcarão sua atuação nas reuniões 
de trabalho e apresentações. Fase de 
investir no desenvolvimento pessoal, 
mudar o comportamento e dar pas-
sos maiores na carreira.

ESCORPIÃO 
O amor provocará revo-
luções em sua vida. Re-

nove conceitos e rompa padrões do 
passado. Ótimo momento para re-
formar ou mudar de casa, reformu-
lar espaços e dar leveza às estrutu-
ras. Se estiver só, tudo aberto para 
se apaixonar, viajar e viver intensa-
mente. Curso em outra localidade se-
rá atrativo. Estudos e atividades co-
merciais estarão aquecidos.

SAGITÁRIO 
Com Lua e Marte em seu 
signo, emoções estarão à 

flor da pele. Conte com carisma, brilho 
e simpatia nos encontros e amplie a 
presença nas redes sociais. A sema-
na cobrará agilidade nas comunica-
ções e contatos. Poderá surgir opor-
tunidade comercial ou de trabalho. 
Bom para experimentar uma ativi-
dade diferente, inovar tecnologias e 
aprender nova linguagem.

CAPRICÓRNIO 
Cuide das posses e patri-
mônio. Você poderá mu-

dar investimentos, comprar ou vender 
bens e fortalecer as bases financei-
ras. Durante um mês, o Sol ilumina-
rá a área do dinheiro. Bom para ava-
liar recursos, planejar o orçamento e 
diminuir custos com soluções inteli-
gentes. Acordos e entendimento no 
amor. Um sonho a dois poderá se rea-
lizar em breve. Mudanças pela frente!

AqUÁRIO 
A entrada do Sol em seu 
signo inaugurará novo ci-

clo. Conte com maior vitalidade e cla-
reza. Objetivos pessoais serão reno-
vados. Semana agitada na vida social 
e atividades de grupo. Motive a equi-
pe e agilize a produtividade no tra-
balho. Mercúrio também em seu sig-
no ampliará o poder de negociação. 
Espere por resposta positiva e opor-
tunidade de crescimento financeiro.

PEIXES 
A partir de hoje, começará 
uma fase de avaliações e 

de finalização de um longo ciclo. Pen-
se no futuro e impulsione a carreira. 
Um empreendimento financeiro ga-
nhará força nesta semana. Fase de 
escolhas importantes e de decisões 
de vida que incluirão o amor, a famí-
lia e um resgate do passado. Algo do 
destino apontará a direção a seguir. 
Abrace uma missão.
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celebridades
Regina Duarte elogia 
governo de Bolsonaro após 
convite para secretaria: 
“Respeito pelo povo”
D

epois de ser convi-
dada, na tarde da 
última sexta-fei-
ra, a ocupar a Se-
cretaria Especial 
de Cultura, Regi-

na Duarte veio a público para elo-
giar o governo de Jair Bolsonaro. 
A atriz publicou em sua conta no 
Instagram uma foto do presidente 
com o que ela acredita serem rea-
lizações do mandato.

“Bom dia. Nunca é demais lem-
brar o tanto de respeito que este 
governo tem pelo seu povo”, es-
creveu Regina, que deve anunciar 
neste sábado se aceita ou não o 
convite.

Bolsonaro estuda recriar o Mi-
nistério da Cultura para acolher a 
atriz. A leitura no governo é que 
o nome dela é poderoso demais 
para ocupar apenas uma secre-
taria, status atual da pasta, que 
é subordinada ao Ministério do 
Turismo.

O comando da cultura está va-
go desde a última sexta-feira, 17, 
quando Bolsonaro cedeu a pres-
sões e demitiu o dramaturgo Ro-
berto Alvim, que parafraseou em 
discurso o nazista Joseph Goeb-
bels. Regina Duarte com Jair Bolsonaro
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Rafaella está grávida 
de Gabigol e tentou 
reconciliação, diz colunista
O 

namoro de Rafa-
ella Santos, irmã 
de Neymar, com o 
jogador Gabigol, 
do Flamengo, ter-
minou no fim do 

ano passado, e o desejo do término 
teria partido do atleta. A garota, no 
entanto, chegou a tentar uma recon-
ciliação, uma vez que ela está grávi-
da. A ideia de Rafaella se deve pelo 
bem-estar da gestação. Todas essas 
informações foram dadas pela colu-
nista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Ainda segundo a colunista, apesar 
da vontade de Rafaella, Gabigol ne-
gou a chance de voltar com à ex. Po-
rém, teria afirmado que arcaria com 
todas as suas responsabilidades co-
mo pai.

Por fim, a colunista conta que Ra-
faella foi vista pela primeira vez com 
uma barriguinha de grávida nesse 
fim de semana, na festa de aniversá-
rio de sua mãe, Nadine. A assesso-
ria de Neymar não confirmou a gravi-
dez da irmã do craque, mas também 
não negou.

O namoro 
de Rafaella 

Santos e  
Gabigol 

terminou 
no fim 
do ano 

passado
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social

Beatriz 
Crescencio 
comemora 

mais um 
ano de 

vida. Na 
foto, o 

carinho 
especial do 
namorado 
Vinicius.

Raiane 
Lima 
celebra 
nesta 
terça-feira 
a chegada 
da nova 
idade. 
Parabéns!

Anne Cezarano também recebe muitas
felicitações pelo seu aniversário.


