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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 21/01/20

 34°

 21°

10mm
90%


chuva

89%
46%

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

 34°

 21°

5mm
80%


chuva

79%
41%

SE
11km/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

 29°

 21°

25mm
86%


chuva

85%
44%
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11km/h


vento

05:58h
19:06h

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

SEX - 24/01/20

 30°

 21°
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46%
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14km/h
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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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Secretaria de Trânsito 
inicia mudanças em 
trechos das marginais
Litério Grecco e Luiz Brambatti passarão a ter mão única de direção

A Secretaria de Trânsito da Prefeitura de Fernandópolis já iniciou os trabalhos para a alteração dos trechos das 
marginais Litério Grecco e Luiz Brambatti, que passarão a ter sentido único de direção, seguindo a mesma di-
reção de fluxo de trânsito da Rodovia Euclides da Cunha. A sinalização de solo e placas de direção de senti-
do estão em fase de conclusão, também estão sendo colocadas placas de orientação aos motoristas para que 
no próximos dias seja concluído o processo total para essa mudança. Página A3

Moradores de 
Santa Fé reclamam 
de água suja saindo 
das torneiras 
De acordo com o SAAE, diversos testes já foram 
feitos e a água está liberada para o consumo

Moradores de Santa Fé do Sul recla-
mam da cor escura da água que está 
saindo das torneiras. Segundo eles, o 
problema acontece sempre no final da 
tarde e perdura há cerca de 30 dias. O 
pastor Eberson Artur, que mora no bair-

ro São Francisco, afirma estar preocupa-
do com a situação, pois não sabe se a 
água é prejudicial à saúde. “Temos ani-
mais e crianças em casa. Não sabemos 
se podemos beber a água ou fazer comi-
da. Fica bem complicado”, Página A4

Polo Univesp 
possui 
vaga para 
Mediador 
Presencial
Interessados em fazer
o concurso devem 
se inscrever até o dia 24

à  uNIDADE FeRnanDóPolIS

A univesp (universidade Virtual do 
Estado de São Paulo) está com inscri-
ções abertas até o dia 24 de janeiro 
para vaga temporária ao cargo de Me-
diador Presencial no polo de Fernan-
dópolis. As inscrições, no valor de R$ 
39, podem ser feitas por meio do site 
globalconcursos.org.br. A contratação 
por prazo determinado será pelo perí-
odo de 12 meses, renovável por igual 
período. O trabalho terá a carga horá-
ria de 24h, sendo 20h no polo e 4h on-
line, com remuneração mensal de R$ 
2.700,00. Página A7



A2 | economia | QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2020  

 aSSeSSoRIa DE IMPRenSa

Secretaria da Fazenda e Planejamento

Prefeituras Paulistas 
recebem R$ 472,1 milhões 
em repasses do ICMS

à  aRReCaDaÇÃo

Com depósito realizado nesta terça-feira, 21, valor destinado
às prefeituras sobe para R$ 1,27 bilhões em janeiro
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O 
governo do Estado 
de São Paulo trans-
feriu nesta terça-
-feira, 21, R$ 472,1 
milhões em repas-
ses de ICMS para 

os 645 municípios paulistas. O depó-
sito feito pela Secretaria da Fazenda 
e Planejamento é referente ao mon-
tante arrecadado no período de 13 a 
17 de janeiro. Os valores correspon-
dem a 25% da arrecadação do im-
posto, que são distribuídos às admi-
nistrações municipais com base na 
aplicação do Índice de Participação 
dos Municípios (IPM) definido para 
cada cidade.

Os municípios já haviam recebido 
R$ 798,5 milhões nos repasses ante-
riores, realizados em 07/01 e 14/01, 
relativos às arrecadações dos perí-
odos de 30/12/19 e 31/12/19; 2/1 e 
3/1 e 06/01 e 10/01. Com os depósi-
tos efetuados hoje, o valor acumula-
do distribuído às prefeituras em ja-
neiro sobe para R$ 1,27 bilhão.

Os depósitos semanais são reali-
zados por meio da Secretaria da Fa-
zenda e Planejamento sempre até 

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

AGENDA TRIBUTÁRIA
Os valores semanais transferidos 

aos municípios paulistas variam em 
função dos prazos de pagamento do 
imposto fixados no regulamento do 
ICMS. Dependendo do mês, pode ha-
ver até cinco datas de repasses. As 
variações destes depósitos oscilam 

conforme o calendário mensal, os 
prazos de recolhimento e o volume 
dos recursos arrecadados. A agen-
da de pagamentos está concentrada 
em até cinco períodos diferentes no 
mês, além de outros recolhimentos 
diários, como por exemplo, os rela-
tivos à liberação das operações com 
importações.

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS

Os repasses aos municípios são 
liberados de acordo com os respec-
tivos Índices de Participação dos 
Municípios, conforme determina 
a Constituição Federal, de 5 de ou-

tubro de 1988. Em seu artigo 158, 
inciso IV está estabelecido que 
25% do produto da arrecadação de 
ICMS pertencem aos municípios, e 
25% do montante transferido pela 
União ao Estado, referente ao Fun-
do de Exportação (artigo 159, inci-
so II e § 3º).

Os índices de participação dos mu-
nicípios são apurados anualmente 
(artigo 3°, da LC 63/1990), para apli-
cação no exercício seguinte, obser-
vando os critérios estabelecidos pe-
la Lei Estadual nº 3.201, de 23/12/81, 
com alterações introduzidas pela Lei 
Estadual nº 8.510, de 29/12/93.



QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2020  |  Trânsito | A3

Secretaria de Trânsito 
inicia mudanças em 
trechos das marginais

à  aTenÇÃo!

Litério Grecco e Luiz Brambatti passarão a ter mão única de direção

A 
Secretaria de Trân-
sito da Prefeitura 
de Fernandópolis 
já iniciou os traba-
lhos para a alte-
ração dos trechos 

das marginais Litério Grecco e Luiz 
Brambatti, que passarão a ter senti-
do único de direção, seguindo a mes-
ma direção de fluxo de trânsito da 
Rodovia Euclides da Cunha.

A sinalização de solo e placas de 
direção de sentido estão em fase de 
conclusão, também estão sendo co-
locadas placas de orientação aos 
motoristas para que no próximos 
dias seja concluído o processo total 
para essa mudança.

O trecho da Avenida Marginal Li-
tério Grecco que passará pela alte-
ração compreende da rotatória da 
Brasilândia (empresa Rodobens Ca-
minhões) até a saída para a Rodovia 
Euclides da Cunha (empresa Scate-
na Distribuidora), seguindo o senti-
do Brasilândia/Ubirajara.

Já o trecho da Avenida Marginal 
Luiz Brambatti a ser alterada é da 
rotatória do B. Boa Vista (Novo Ter-
minal Rodoviário) até a rotatória do 
B. Brasilândia (Restaurante Fogão 
a Lenha). 

Há muitos anos essa alteração no 

trânsito das marginais é solicitada 
por motoristas, porém, em 2017, um 
estudo foi iniciado e apresentado ao 
D.E.R. (Departamento de Estradas e 
Rodagem), justamente para que mais 
alças de acesso fossem autorizadas 
na extensão da marginal e rodovia.

Juntamente com os estudos, várias 

reuniões foram realizadas entre inte-
grantes da Secretaria Municipal de 
Trânsito e o CONSEG (Conselho Mu-
nicipal de Segurança) visando viabi-
lizar este projeto.

MELHORIAS 
A Prefeitura de Fernandópolis in-

forma que o trecho entre o Shopping/

Deaço passará por alteração nas pró-
ximas semanas. No momento, a Pre-
feitura já realiza o levantamento para 
início de obras de melhorias nas ru-
as paralelas à Marginal Litério Grec-
co, simultaneamente ao processo de 
alteração em outros trechos da ave-
nida.

Litério Grecco e Luiz Brambatti passarão a ter mão única de direção

 SeCoM

Prefeitura de Fernandópolis
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Moradores reclamam 
de água suja saindo das 
torneiras em Santa Fé 

à  Há CeRCa DE 30 DIaS

De acordo com o Departamento de Água, Esgoto e Meio Ambiente (SAAE),
diversos testes já foram feitos e a água está liberada para o consumo

M
oradores de San-
ta Fé do Sul re-
clamam da cor 
escura da água 
que está saindo 
das torneiras. 

Segundo eles, o problema acontece 
sempre no final da tarde e perdura 
há cerca de 30 dias.

O pastor Eberson Artur, que mora 
no bairro São Francisco, afirma estar 
preocupado com a situação, pois não 
sabe se a água é prejudicial à saúde. 
“Temos animais e crianças em casa. 
Não sabemos se podemos beber a 
água ou fazer comida. Fica bem com-
plicado”, afirma Eberson.

Outra moradora que está sofrendo 
transtornos por causa da coloração da 
água é a professora Lucimara Garcia 
Muller. Ela é proprietária de uma es-
cola de natação no município e preci-
sou desmarcar aulas. “Eu estou tendo 
prejuízo, porque tenho casos de duas 
mães que vieram me questionar se não 
havia o perigo de os filhos pegarem in-
fecção de pele ou outra doença. Além 
disso, uma senhora veio e foi embora 
sem fazer a aula”, afirma Lucimara. 

De acordo com o responsável quími-
co do Departamento de Água, Esgo-
to e Meio Ambiente (SAAE) de Santa 
Fé do Sul, Roberto Carlos de Mello, 
diversos testes já foram feitos e a 
água está liberada para o consumo.

A SAAE ainda não sabe o motivo pa-
ra a situação estar ocorrendo, mas sus-
peita que a estiagem registrada no ano 
de 2019 tenha influenciado diretamente 
na coloração da água. “Se tiver exces-
so de metais na água, não que a quan-
tidade esteja acima do limite da porta-
ria, só que devido ao excedente, alguns 
produtos que jogamos na água, vai rea-
gir e dar uma coloração amarela. O as-
pecto dela é imprópria, mas a água se 
considera potável”, diz Roberto.

Fonte G1

Água com cor escura preocupa moradores de Santa Fé do Sul  

Escola de natação está sendo prejudicada por causa da cor da água

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net
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Secretaria de Habitação 
abre inscrições para sorteio 
de 26 casas em Turmalina

à  CDHU

O pretendente deve fazer sua inscrição na Prefeitura Municipal

A  
Secretaria de Esta-
do da Habitação, 
por meio da Com-
panhia de Desen-
volvimento Habi-
tacional e Urbano 

(CDHU), abre entre os dias 30 de ja-
neiro e 03 de fevereiro as inscrições 
para participação do sorteio de 26 
unidades do Programa Nossa Casa 
na cidade de Turmalina, no conjunto 
habitacional Turmalina “E”, no dis-
trito de Fátima Paulista.

Para concorrer ao sorteio das ca-
sas, o pretendente deve fazer sua 
inscrição na Prefeitura Municipal 
de Turmalina, situada na Av Santa 
Helena, Nº 200, no horário de aten-
dimento ao público, das 8h às 11h e 
das 13h às 17h.

A seleção dos beneficiados será 
feita por sorteios públicos classifi-
catórios. Só poderá se candidatar 
a um imóvel quem estiver moran-
do ou trabalhando na cidade que 
receberá o empreendimento e não 
pode ter sido beneficiado por ne-
nhum programa habitacional. Ou-

tra exigência do programa é que o 
candidato esteja com o nome limpo, 
ou seja, sem nenhuma restrição de 
crédito para obter o financiamento 
ofertado pelas regras da Caixa Eco-
nômica Federal. Também não pode-

rá possuir pendência com a Recei-
ta Federal.

“É um momento muito importante 
e esperado pelos munícipes de Tur-
malina e Fátima Paulista, portanto 
os funcionários da prefeitura estão 

à disposição para quaisquer dúvi-
das”, ressaltou o prefeito municipal, 
Alex Ribeiro.

Fonte: Prefeitura Municipal
de Turmalina

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net
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O 
Sistema de Sele-
ção Unificada (Sisu) 
está aberto desde 
a última terça-fei-
ra, 21, e ficará até o 
domingo, 26, ou se-

ja, por mais dois dias, por causa das 
falhas ocorridas na correção de al-
gumas provas do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem). O anún-
cio foi feito pelo ministro da Educa-
ção, Abraham Weintraub, nesta se-
gunda-feira, 20.

O ministro afirmou que as incon-
sistências ocorreram em menos de 
6 mil provas dentro das mais de 5 

milhões de inscrições feitas para a 
prova. Segundo o ministro, os pro-
blemas foram concentrados em qua-
tro cidades: Alagoinhas, na Bahia, e 
Ituiutaba, Iturama e Viçosa, em Mi-
nas Gerais, no segundo dia de exa-
me.

“O problema basicamente foi na 
hora da impressão, que a máquina 
pulou. Então foi um problema com a 
impressão da prova. Não foi na ho-
ra de contabilizar. A pessoa prati-
camente tem uma nota inteira da 
segunda prova negativada,” disse 
Weintraub.

O ministro pediu desculpas pelo 
ocorrido e garantiu que as inscri-
ções para o Sisu ocorrerão sem pro-
blemas.

CORREÇÃO
Os estudantes que querem revi-

são em suas notas do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) tiveram 
até as 10h de hoje, 20, para enviar a 
solicitação ao Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep).

Em comunicado no Twitter, o Inep 
explicou que as correções só seriam 
possíveis até as 10h para que a equi-
pe técnica do instituto tivesse “tem-
po hábil de fazer toda a conferência 
necessária até o fim do dia, quan-
do os resultados finais serão divul-
gados”.

No sábado, 18, a autarquia do 
Ministério da Educação, respon-
sável pela aplicação do Enem, in-

formou que foram encontrados 
quatro casos de inconsistências 
na correção da segunda prova do 
exame. Os resultados do Enem 
2019 foram divulgados na sexta-
-feira, 17.

A equipe técnica do instituto 
identificou que se tratava de in-
consistência na transmissão de 
dados que a gráfica envia ao Inep 
para processamento das notas 
e que era restrita a um grupo de 
participantes. A ocorrência gera 
contradições na associação entre 
o participante e a cor de sua pro-
va, o que causa impacto na média 
de proficiência.

Fonte: Agência Brasil

após problemas no 
enem, Sisu ficará 
aberto por mais 2 dias
Anúncio foi feito pelo ministro da educação na última segunda-feira, 20

à  FalHaS NA CoRReÇÃo

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net
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Polo Univesp possui vaga 
para Mediador Presencial
Interessados em fazer o concurso devem se inscrever até sexta-feira, dia 24

à  uNIDADE FeRnanDóPolIS

A 
Univesp (Universi-
dade Virtual do Es-
tado de São Paulo) 
está com inscrições 
abertas até o dia 24 
de janeiro para va-

ga temporária ao cargo de Media-
dor Presencial no polo de Fernandó-
polis. As inscrições, no valor de R$ 
39, podem ser feitas por meio do si-
te globalconcursos.org.br. 

A contratação por prazo determi-
nado será pelo período de 12 meses, 
renovável por igual período. O traba-
lho terá a carga horária de 24h, sen-
do 20h no polo e 4h online, com re-
muneração mensal de R$ 2.700,00.O 
mediador presencial fará o acompa-
nhamento do projeto integrador e de 
todas as atividadesdesenvolvidas 
no Polo pelos estudantes, presen-
cialmente.

A prova será aplicada no dia 02 de 
fevereiro, às 13h. A confirmação do 
local será divulgada oportunamen-
te por meio do Edital de Convocação 
para as Provas a ser publicado no Di-
ário Oficial do Estado, por e-mail e 
pelo site da Global Concursos.

Também estão disponíveis outras 
370 vagas temporárias para preen-
chimento, distribuídas em quatro 
empregos, mediante as condições 
estabelecidas nas Instruções Espe-
ciais. Há vagas para Mediador Pre-
sencial, Supervisor de Mediação 
Presencial, Supervisor de Curso e Su-
pervisor de Conteúdo. Para os em-
pregos de Supervisor de Mediação 
Presencial, Supervisor de Curso e Su-
pervisor de Conteúdo a inscrição é 
no valor de R$ 42.

 SeCoM

Prefeitura de Fernandópolis
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Carlão Pignatari recebe 
“Medalha 8 de agosto” 
pelo seu trabalho

à  ReConHeCIMenTo

Esta é a maior honraria concedida pelo chefe do executivo e foi entregue
a Carlão pelas suas notáveis conquistas para Votuporanga

N
a última semana, o 
Deputado Estadual 
Carlão Pignatari re-
cebeu das mãos do 
Prefeito de Votupo-
ranga, João Dado, 

a “Medalha 8 de Agosto”, a maior 
honraria que o município pode con-
ceder a alguém. Autoridades e lide-
ranças municipais e regionais lota-
ram o Cinema Cultural do Centro de 
Informações Culturais e Turísticas 
“Marão Abdo Alfagali” para presti-
giar a homenagem.

O Provedor da Santa Casa de Vo-
tuporanga, Luiz Fernando Góes Lié-
vana, o Torrinha, foi o primeiro a fa-
lar sobre o empenho e dedicação de 
Carlão enquanto prefeito de Votupo-
ranga para melhorar a estrutura da 
Santa Casa e ampliar o atendimento 
à população. “Carlão é um dos prin-
cipais responsáveis pelas melhorias 
feitas na Santa Casa em toda a sua 
história, nossas principais conquis-

tas vieram graças ao emprenho de-
le”, destacou.

Já o Presidente da Fundação Edu-
cacional de Votuporanga, Celso Pe-
nha Vasconcelos, parabenizou Carlão 
pela honraria. “Esta homenagem é 
muito merecida, Carlão sempre pen-
sou como um votuporanguense e, por 
isso, sempre se dedica a trazer tudo 
que existe de melhor para a cidade e 
sua população. Só temos a agradecer 
pelo seu trabalho”, finalizou.

O vice-prefeito Renato Martins dis-
se que o entusiasmo e bom trabalho 
de Carlão como gestor público são 
inspiração para os empresários do 
município.

Para o promotor Eduardo Boiati, 
Carlão traz bons exemplos, e desde 
sempre demonstrou uma gestão efi-
ciente e comprometida com os mo-
radores. “No campo jurídico posso 
elencar diversos avanços que tive-
rem o empenho do Carlão, como por 
exemplo a conquista da 5ª Vara, o 
Ministério Público, e isso coloca Vo-
tuporanga em uma posição de res-
peito”, disse.

O Prefeito João destacou os inú-
meros avanços conquistados para o 
município desde a gestão de Carlão 
enquanto prefeito. “Nós, votuporan-
guenses, vivenciamos uma grande 
mudança na administração da cidade. 
Nos tornamos modelo em gestão pú-
blica graças ao trabalho iniciado pelo 
Carlão. Sempre somos atendidos com 
muita atenção pelo deputado, agora 
líder de governo. Ele merece todas as 
honrarias pelo trabalho sensível que 
presta a sua cidade natal”, relatou.

Para finalizar os discursos Carlão 
agradeceu a presença de amigos, fa-
miliares, autoridades e lideranças. 
“Estou muito feliz com o reconheci-
mento do meu trabalho. Os avanços 
conquistados nestes últimos anos 
são resultado do esforço e trabalho 
coletivo de bons políticos. Muitos 
deputados, assim como o Dado, en-
quanto Deputado Federal ajudaram 
muito. Uma região com lideranças 
fortes é mais desenvolvida e viva. 
Quero agradecer também a todos 
que me ajudaram e que continuam 
trabalhando pela nossa cidade. Exis-

tem muitos bons políticos, a popula-
ção precisa estar atenta ao trabalho 
dos líderes que elege. Um deputado 
que não mora na região não vai lu-
tar por mais recursos, por isso temos 
que eleger gente daqui. Vou conti-
nuar trabalhando pelas nossas ci-
dades e pelas pessoas. Muito obri-
gado a todos”, completou.

Entre as autoridades presentes 
estavam a presidente do Sincomer-
ciários, Lia Marques; o presidente 
do Sincomércio, João Herrera; a ge-
rente do Senac Votuporanga, Elia-
ne Baltazar Godoi; a gerente do 
Sebrae Votuporanga, Gilvanda Fi-
gueirôa; o presidente do Sindicato 
Rural, Prof. Wellington Perez; Presi-
dente da OAB, Adelino Ferrari; Dr. 
Ali, representando a Câmara Muni-
cipal de Votuporanga; o Prefeito de 
Álvares Florence, Calimério; o Pre-
feito de Macaubal, Wandelei Melha-
do; o Comandante da Polícia Militar 
André Renato Ferreira Navarrete; Te-
nente Marcelo e o Sargento Denis, da 
PM e o Presidente da Creche “Irmão 
Mariano Dias”, Cuim.

 aSSeSSoRIa DE IMPRenSa

Deputado Carlão Pignatari
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Para brasileiros, 
saúde pública e 
combate ao desemprego 
devem ser prioridade

à  SEGuNDO PeSQUISa

45% dos entrevistados têm percepção de que a economia está retomando
o crescimento e 42% acreditam que ofertas de emprego devem aumentar

u
m levantamento fei-
to em todas as ca-
pitais pela Confe-
deração Nacional 
de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) e pe-

lo Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) mostra que a melhora 
da saúde pública (39%) e o combate 
ao desemprego (39%) foram apon-
tados pelos consumidores brasilei-
ros como os principais problemas 
a serem enfrentados este ano para 
a retomada do crescimento econô-
mico. O ranking de temas que me-
recem a atenção em 2020 é segui-
do por investimentos em educação 
(38%), combate à corrupção (25%), 
combate à violência (20%) e contro-
le da inflação (18%), além da dimi-
nuição de impostos (18%).

As áreas que mais devem regis-
trar avanços neste ano, segundo a 
percepção dos entrevistados, são 
a criação de vagas de emprego 
(42% acreditam que irá aumentar), 
o combate à inflação (35% acredi-
tam que ela irá reduzir) e a diminui-
ção da inadimplência (32% acredi-
tam que irá reduzir). Por outro lado, 
os consumidores avaliam que algu-
mas áreas não devem evoluir, como 
a melhora da renda e salário, que 
para 43% seguirão estagnados, e os 
investimentos em saúde, que para 
42% não irão se alterar.

Embora a retomada do ambiente 
econômico ainda aconteça em ritmo 
gradual, os brasileiros estão, em al-
gum grau, otimistas com o cenário 
para 2020. De acordo com a pesqui-
sam, 45% dos entrevistados têm a 
percepção de que a economia vem 
se recuperando, embora 37% ava-
liam que essa retomada acontece 
de forma lenta e apenas 8% de ma-
neira acelerada. Já 31% não perce-
bem sinais de crescimento e 17% 
acham que a situação está pioran-
do. Outros 7% não sabem avaliar.

Na avaliação do presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro Junior, 
o que se espera é que os setores de 
comércio e serviços voltem a em-
pregar, fazendo o dinheiro circular 
novamente. “Alguns avanços foram 
percebidos durante o primeiro ano 
da gestão do novo governo, como 
a reforma da previdência, mas há 

muitos desafios a serem enfrenta-
dos, principalmente diante do al-
to índice de desemprego no país”, 
afirma.

66% DOS ENTREVISTADOS 
CONSIDERAM REFORMA 

TRIBUTÁRIA NECESSÁRIA; 
32% ESTÃO OTIMISTAS COM 

IMPACTOS DA REFORMA 
DA PREVIDÊNCIA NA 

ECONOMIA
Na avaliação dos entrevistados, a 

aprovação das reformas estruturais 
deve melhorar o ambiente econô-
mico do país. Para 66% dos brasilei-
ros, a reforma tributária, que pre-
vê a reestruturação do sistema de 
cobrança dos impostos no Brasil, é 
necessária. Também é considera-
da necessária a reforma adminis-
trativa (58%), que contempla a re-
visão de salários do funcionalismo 
público e o fim da estabilidade. Ou-
tra medida considerada importan-
te pelos entrevistados é a chamada 
‘PEC Emergencial” (57%), que pro-
põe a criação mecanismos de redu-
ção dos gastos públicos quando sa-
írem do controle.

Para a economista-chefe do SPC 

Brasil, Marcela Kawauti, a maioria 
dos brasileiros sente que a arreca-
dação de impostos não se reflete de 
maneira justa em benefícios sociais, 
assim como os próprios empresários. 
“A carga tributária avançou muito 
nas últimas décadas e a sensação 
é de que não há retorno em servi-
ços públicos de qualidade. Não bas-
tasse o peso da carga, as empresas 
enfrentam uma burocracia enorme 
para ficar em dia com o fisco, o que 
afugenta investimentos e prejudica 
a competitividade na indústria, nos 
serviços e nos demais setores pro-
dutivos”, pondera Marcela.

Dentre os entrevistados que de-
fendem a reforma tributária, 38% 
justificam que sua aprovação pode-
rá reduzir a burocracia no pagamen-
to de impostos e melhorar a ques-
tão fiscal no país (36%). Outros 36% 
acreditam que a reforma vai esti-
mular o consumo e o dinheiro cir-
culante na economia, enquanto 32% 
acham que deve reduzir a sonega-
ção de impostos.

De forma geral, a maioria das pes-
soas ouvidas acredita que as novas 
reformas propostas pelo governo 

têm chances de serem aprovadas, 
principalmente a abertura ao co-
mércio internacional (60%) e as pri-
vatizações e concessões (59%).

O levantamento ainda revela que 
sete em cada dez (68%) entrevista-
dos avaliam que a recente reforma 
da previdência foi necessária. Com 
a sua aprovação, 32% mostram-se 
mais otimistas em relação à retoma-
da do crescimento econômico, en-
quanto 31% estão indiferentes por 
não achar que a reforma traga gran-
des mudanças e 26% disseram es-
tar pessimistas.

E com a reforma da Previdência 
aprovada, muitos brasileiros já re-
pensaram o seu futuro. A maioria 
(64%) dos entrevistados disse que 
pretende adotar alguma medida pa-
ra garantir ou complementar a apo-
sentadoria oficial, sendo que 37% 
planejam continuar trabalhando e 
34% querem guardar dinheiro, seja 
por meio de uma previdência pri-
vada ou por outros tipos de investi-
mento. Já 18% não pretendem ado-
tar algum tipo de alternativa. 

Fonte: CNDL
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Janeiro Roxo: Cadip 
inicia campanha de 
prevenção à hanseníase

à  aÇÕeS PReVenTIVaS

Órgão faz uma série de atividades ao longo desse mês

O 
mês de janeiro é de-
dicado à campanha 
chamada “Janeiro 
Roxo”, que realiza 
ações preventivas 
e de diagnóstico 

da Hanseníase. Em Fernandópolis, 
os trabalhos são coordenados pela 
Secretaria Municipal de Saúde por 
meio do Cadip (Centro de Atendi-
mento a Doenças Infectocontagio-
sas e Parasitárias).

No ano de 2019 o município de Fer-
nandópolis diagnosticou 73 casos de 
Hanseníase. Conhecida antigamen-
te como Lepra, é uma doença crôni-
ca e transmissível. Atinge principal-
mente a pele e os nervos periféricos 
com capacidade de ocasionar lesões 
neurais, conferindo à doença um al-
to poder incapacitante.

A hanseníase coloca o Brasil em 
segundo lugar no ranking dos paí-
ses com mais casos, ficando atrás da 
Índia. E a falta de informação é mais 
um dos problemas que dificultam o 
controle da doença no país. Anual-
mente, são diagnosticados cerca de 
30 mil novos casos, número similar 
aos novos casos diagnosticados, por 
ano, de HIV e AIDS.

De 20 a 31 de janeiro serão realiza-
das atividades de orientação e pan-
fletagem nas salas de espera de 

alguns serviços de saúde do muni-
cípio (AME – Ambulatório Médico 
de Especialidades;Rede de Habili-
tação Lucy Montoro; UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento;Caps – Cen-
tro de Atenção Psicossocial; Cadip, 
entre outros).

No dia 25 a equipe do Cadip ofere-
cerá orientações e panfletos na Pra-
ça Joaquim Antônio Pereira, Centro 
da cidade, com o Dr. Ônibus – Uni-
dade móvel.No dia 29haverá pales-
tra na Rede Lucy Montoroe também 
no AME.De 20 a 31 serão desenvol-
vidas atividades com os pacientes já 
diagnosticados no Cadip (com fisio-
terapeutas e na sala de espera).No 
dia 30 a Unidade Móvel (Dr Ônibus) 
estará na padaria São Francisco, das 
17 às 20h, realizando avaliação de 
pacientes com suspeita (triados pe-
la UBS Ipanema, orientando e fazen-
do teste rápido).

SINAIS E SINTOMAS MAIS 
FREQUENTES DA HANSENÍASE
Manchas esbranquiçadas, averme-

lhadas ou amarronzadas, em qual-
quer parte do corpo, com perda ou 
alteração de sensibilidade térmica 
(ao calor e frio), tátil (ao tato) e à dor, 
que podem estar principalmente nas 
extremidades das mãos e dos pés, 
na face, nas orelhas, no tronco, nas 
nádegas e nas pernas;
l Áreas com diminuição dos pelos e 

do suor;
l Dor e sensação de choque, formi-

 SeCoM

Prefeitura de Fernandópolis

gamento, fisgadas e agulhadas ao 
longo dos nervos dos braços e das 
pernas;

l Inchaço de mãos e pés;
l Diminuição da sensibilidade e/ou 

da força muscular da face, mãos e 
pés, devido à inflamação de ner-
vos, que nesses casos podem es-
tar engrossados e doloridos;

l Úlceras de pernas e pés;
l Caroços (nódulos) no corpo, em al-

guns casos avermelhados e dolo-
rosos;

l Febre, edemas e dor nas articula-
ções;

l Entupimento, sangramento, ferida 
e ressecamento do nariz;

l Ressecamento nos olhos.
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Cientistas descobrem 
célula que poderá tratar
todos os tipos de câncer

à  aVanÇo NA MeDICIna

Descoberta foi publicada na revista científica Nature Immunology

u
m grupo de inves-
tigadores da Uni-
versidade de Car-
diff, no País de 
Gales, encontrou 
um novo tipo da 

“Célula T” - responsável pela de-
fesa do organismo contra ameaças 
desconhecidas, como vírus e bac-
térias - que poderá atacar e des-
truir a grande maioria dos tipos 
de câncer. 

A descoberta foi publicada na re-
vista científica Nature Immunology 
e ainda não foi testada em doentes. 
Contudo, os investigadores acredi-
tam que, embora o trabalho ainda 
esteja em estágio inicial, a desco-
berta tem “enorme potencial”, diz 
a BBC.

Os cientistas encontraram uma 
célula no sangue das pessoas que 
pode avaliar se existe uma amea-
ça a ser eliminada. Essa nova célu-
la imune suporta um receptor que 
age como um gancho, que se agar-
ra à maioria dos cânceres ao mes-
mo tempo que ignora as células sau-
dáveis.

Andrew Sewell, responsável pelo 
estudo, afirma que é “altamente in-
comum” encontrar uma célula com 
potencialidades terapêuticas assim 
tão vastas no combate ao câncer e 
que a descoberta aumenta a pers-

pectiva de criar uma “terapia uni-
versal”.

“A nossa descoberta aumenta a 
perspectiva para os tratamentos con-
tra o câncer. Esse tipo de célula pode 
ser capaz de destruir muitos tipos di-
ferentes da doença. Antes, ninguém 
achava que isso fosse possível. Es-
sa foi uma descoberta acidental, nin-
guém sabia que essa célula existia”, 
contou Sewell ao The Telegraph.

A equipe de investigadores des-
cobriu que o novo tipo de célula T 
pode encontrar e matar grande di-
versidade de células cancerígenas, 
incluindo as presentes no câncer de 
pulmão, pele, sangue, mama, osso, 
próstata, ovário, rim e colo do útero.

Embora o processo como a célula 
ataca outras células ainda não seja 
compreendido, os cientistas acredi-
tam que o receptor das células T in-

terage com uma molécula, chama-
da MR1, que existe na superfície de 
todas as células do corpo humano.

“Somos os primeiros a descrever 
uma célula T que se encontra com a 
MR1 nas células cancerígenas. Isso 
nunca foi feito antes”, afirmou Gary 
Dolton, que participa da investiga-
ção, em entrevista à BBC. 

Fonte: Agência Brasil
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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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à  aGoRa VaI?

Atendimento

próximo de verdade?
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A
pós sucessivos adia-
mentos, começa a 
valer a partir do dia 
31 de janeiro a obri-
gatoriedade de uso 
da placa do Merco-

sul em todos os estados do país. O 
prazo atende ao estipulado na Reso-
lução nº 780/2019 do Conselho Na-
cional de Trânsito (Contran), de ju-
lho do ano passado, que determina 
que as unidades federativas do país 
devem utilizar o novo padrão de Pla-
cas de Identificação Veicular (PIV).

Desde a decisão pela adoção da 
placa do Mercosul, a implantação 
do registro foi adiada seis vezes. A 
adoção do sistema de placas do Mer-
cosul foi anunciada em 2014 e, ini-
cialmente, deveria ter entrado em 
vigor em janeiro de 2016. Em razão 
de disputas judiciais a implantação 
foi adiada para 2017 e depois, adia-
da mais uma vez para que os órgãos 
estaduais de trânsito pudessem se 
adaptar ao novo modelo e credenciar 
as fabricantes das placas.

As novas placas já são utilizadas 
na Argentina e no Uruguai. A previ-
são é que em breve comecem a valer 
também no Paraguai e na Venezuela.

Dos 26 Estados brasileiros, já ade-
riram à nova PIV Amazonas, Bahia, 
Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Para-
ná, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia.

NOVA PLACA
A nova placa será obrigatória ape-

nas nos casos de primeiro emplaca-
mento e, para quem tiver a placa 
antiga, no caso de mudança de mu-
nicípio ou unidade federativa; rou-
bo, furto, dano ou extravio da placa, 
e nos casos em que haja necessida-

novas placas de veículos 
serão obrigatórias a 
partir de 31 de janeiro
Padrão Mercosul será necessário para novos emplacamentos

de de instalação da segunda placa 
traseira.

A nova placa apresenta o padrão 
com 4 letras e 3 números, o inverso 
do modelo atualmente adotado no 
país com 3 letras e 4 números. Tam-
bém muda a cor de fundo que pas-
sará a ser totalmente branca. A mu-
dança também vai ocorrer na cor da 
fonte para diferenciar o tipo de veí-
culo: preta para veículos de passeio, 
vermelha para veículos comerciais, 
azul para carros oficiais, verde para 
veículos em teste, dourado para os 
automóveis diplomáticos e prateado 
para os veículos de colecionadores.

NOVA PLACA DE VEÍCULOS
Todas as placas deverão ter ainda um código de barras dinâmico do tipo 

Quick Response Code (QR Code) contendo números de série e acesso às in-
formações do banco de dados do fabricante e estampador da placa. O obje-
tivo é controlar a produção, logística, estampagem e instalação das placas 
nos respectivos veículos, além da verificação de autenticidade.

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net
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atos oficiais
AVISO:

  RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO 
ACIMA MENCIONADA, COM CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RECURSAIS.

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º Portaria n.º 5.062, de 03 de janeiro 
de 2020,  torna público  e para conhecimento dos  licitantes  que, em sessão  [  x  ]  pública [   ] reservada 
da mesma, datada de 21 de janeiro de 2020, às 15:00 horas, após o exame das propostas apresentadas 
e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório, 
para contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços prestação de serviços nas áreas de 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO e PERÍCIA MEDICA, no exercício de 2020 e 2021.

CERTIDÃO 
E, para constar e ninguém possa alegar ignorância, fez publicar o presente aviso no sentido de dis-

pensar prazo legal para recurso, nos termos do art. 109 da Lei n º 8.666/93 e suas alteração
S.J.das Duas Pontes, 21 de janeiro de 2020.

VALDIR DO SANTOS
Presidente da CPL

Uma publicação: Quarta-feira, dia 22 de Janeiro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.700.

(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.

policial
PM reforça policiamento 
no estado após fuga 
de presos no Paraguai

à  EM aleRTa!

Mais de 13 mil policiais estão dedicados à operação

A 
Polícia Militar de 
São Paulo informou 
nesta segunda-fei-
ra (20) que reforçou 
sua ação em todo o 
estado em razão da 

fuga de presos da Penitenciária Pe-
dro Juan Caballero, no Paraguai. De 
acordo com a PM, a operação conta 
com grande contingente operacio-
nal, com participação do policiamen-
to rodoviário, radiopatrulha, Força 
Tática, policiamento de Choque, Ba-
talhões de Ações Especiais de Polí-
cia (BAEP), helicópteros Águia, cães 
farejadores e uso de drones para mo-
nitoramento.

Segundo a corporação, mais de 13 
mil policiais e 6 mil viaturas estão 
dedicados à operação. A polícia res-
saltou que o efetivo deverá ser refor-
çado ainda mais nas próximas horas.

Nas primeiras horas de domingo 
(19), 75 presos escaparam da Peni-
tenciária Pedro Juan Caballero, no 
Paraguai. Policiais encontraram um 
túnel que levava do interior de uma 
das celas ao lado externo da cadeia, 
mas suspeita-se que nem todos os 
fugitivos tenham escapado por ele.

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net

AVISO: 
   

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA LICITAÇÃO ACIMA 
MENCIONADA, COM CUMPRIMENTO DOS PRAZOS RECURSAIS. 
  

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 
Portaria n.º 5.062, de 03 de janeiro de 2020,  torna público  e para conhecimento 
dos  licitantes  que, em sessão  [  x  ]  pública [   ] reservada da mesma, datada 
de 21 de janeiro de 2020, às 15:00 horas, após o exame das propostas 
apresentadas e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório, para contratação de empresa de 
engenharia para prestação de serviços prestação de serviços nas áreas de 
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO e PERÍCIA MEDICA, no exercício de 
2020 e 2021. 

 

NOME DA FIRMA CLASSIFICAÇÃO VALOR 
EQUIPSERV SEGURANÇA 

DO TRABALHO 
1º Lugar R$ 32.400,00 

CR ENGENHARIA & 
CONSULTORIA 

2º Lugar R$ 46,800,00 

NIHIL 3º Lugar NIHIL 
NIHIL 4º Lugar NIHIL 

 

CERTIDÃO  
E, para constar e ninguém possa alegar ignorância, fez publicar o presente aviso 
no sentido de dispensar prazo legal para recurso, nos termos do art. 109 da Lei 
n º 8.666/93 e suas alteração 

 
S.J.das Duas Pontes, 21 de janeiro de 2020. 

 
 

Valdir do Santos 
Presidente da CPL 
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Família revela novas 
informações sobre 
homem desaparecido 
desde a semana passada

à  PRoCURa

Douglas estava em um Corsa Sedan cinza

A 
família de Douglas 
Pereira, morador 
de Fernandópolis 
desaparecido des-
de a terça-feira, 14, 
deu mais detalhes 

sobre o caso.
De acordo com um familiar, o ra-

paz que Douglas iria encontrar na 
rodoviária de Jales foi encontrado. 
O homem, que supostamente iria 
trabalhar com o desaparecido, en-
viou áudios de Whatsapp onde Dou-

glas dizia que iria para São José do 
Rio Preto.

Douglas estava em um Corsa Se-
dan/GM cinza, com um amassado 
na porta do lado do motorista. Ele 
tem 34 anos e trabalha com reparos 
e limpeza de piscinas.

Qualquer informação sobre o pa-
radeiro de Douglas pode ser envia-
da para a Polícia Militar em Fernan-
dópolis ou Jales, e pelos telefones 
17 99130-8957 e 99738-8831.

Douglas Pereira está 
desaparecido desde 

terça-feira, 14

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net
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esporte
Com campeão brasileiro, 
Votuporanguense está 
pronto para estreia

à  PaUlISTa a2

A grande novidade na escalação será o experiente meia
Everton, que foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2013

A
pós mais de dois 
meses de muito tra-
balho e três amis-
tosos, enfim o Vo-
tuporanguense irá 
entrar em campo 

pela primeira vez de forma oficial em 
2020 nesta quarta-feira (22) quando 
estreia no Campeonato Paulista da 
Série A2, contra o Juventus, em ca-
sa, às 15h, na Arena Plínio Marin. Fo-
cado nisso, no treino desta terça-fei-
ra (21) o técnico Marcelo Henrique 
Dias definiu o time que será titular. 

A grande novidade na escalação 
será o experiente meia Everton, que 
foi campeão brasileiro pelo Cruzei-
ro em 2013. Na temporada passada, 
ele defendeu dois clubes: o Red Bull 
Brasil durante o Paulistão e o Santa 
Cruz na Série C do Campeonato Bra-
sileiro. Já Tom que também será ti-
tular no ataque falou sobre os obje-
tivos nesta primeiro jogo. 

“Nosso foco é fazer uma boa es-
treia e sair com os três pontos. Sei 
que o horário do jogo vai ser meio 
complicado, mas quem for, pode ter 
certeza que vamos fazer de tudo pa-
ra sair com a vitória. O objetivo é o 
acesso e para isso precisamos somar 
pontos nessas rodadas iniciais”, dis-
se o centroavante.

Com esse toque de experiência, 
Marcelo Dias deve mandar o CAV 
para campo com a seguinte forma-
ção: Edson Kolin; Genílson, Lula, 
Eduardo Moura e Patrick Calmon; 
Reinaldo Dutra, Jean Henrique, 
Everton e Ricardinho (Pedro Berto-
luzo); Tom e Alvinho.

MODO DE DISPUTA
No primeira fase do Paulista A2, 

os 16 clubes jogarão ente si em tur-
no único. Os oito melhores se clas-
sificam para as quartas de final, 
enquanto os dois piores serão rebai-

xados para o Paulista A3 de 2021. 
Cabe destacar que apenas finalis-
tas garantirão o acesso para o Pau-
listão de 2021.

Ao longo do mata-mata, o dono da 
melhor campanha faz a segunda par-

tida em casa. Por outro lado, empate 
no placar agregado após 180 minu-
tos levará a decisão para a disputa 
de penalidades máximas.

O Votuporanguense terá Taubaté, 
Rio Claro, Juventus, XV de Piracica-

ba, Atibaia, Penapolense, Portugue-
sa, Sertãozinho, Portuguesa Santis-
ta, São Bernardo, São Caetano, São 
Bento, Red Bull, Monte Azul e Audax 
como adversários na luta pelo aces-
so ao Paulistão de 2021.

Jogadores do Votuporanguense durante treinamento

 Da ReDaÇÃo

contato@oextra.net
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Ceará empresta meia 
Chico ao Mirassol para o 
Campeonato Paulista

à  FUTeBol

Jogador era uma das promessas do Vovô no início da temporada passada

C
ontinuando as movi-
mentações do mer-
cado da bola, o Ce-
ará anunciou que 
emprestou o meia 
Chico para o Miras-

sol-SP para a disputa do Campeo-
nato Paulista de 2020. O vínculo do 
jogador de 28 anos com o clube do 
interior de São Paulo vai até o fim do 
estadual. No Vovô, o Chico tem con-
trato até o fim do ano. 

Uma das principais apostas do 
Ceará na temporada passada sob 
o comando de Lisca, Chico ganhou 
rapidamente a confiança da torci-
da e se destacou na artilharia do 
Campeonato Cearense e na Copa 
do Nordeste, marcando cinco gols. 
Com a chegada de Enderson Morei-
ra no Campeonato Brasileiro, aca-
bou perdendo espaço no time, fican-
do a maior parte da competição no 
banco de reservas.

A ida do jogador para o Mirassol 
ocorre em meio a reformulação do 
elenco do Ceará. Antes dele, foram 
liberados o lateral-esquerdo João Lu-
cas e os atacantes Willian Popp e Ví-
tor Feijão.

No Mirassol, Chico vai se juntar ao 
ex-companheiro de Ceará, Tiago Al-
ves, e ao ex-Fortaleza Paulo Roberto, 
além do também meia Camilo. Chico foi emprestado ao Mirassol 

 Da ReDaÇÃo

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

Filipe tem um mau pressentimento. Andressa 
atrapalha a relação de Fafi e Henrique. Nanda 
doa seus pertences musicais, e Raíssa lamenta. 
Leila interpela Filipe para protegê-lo da ação de 
Ramiro e Matoso, e o rapaz desconfia do compor-
tamento dela. Começa o debate entre Jaqueline 
e Diana. Ramiro e Matoso sequestram Leila. Re-
gina e Guga se preocupam com o comportamen-
to de Max. Marquinhos insiste para que Diana 
aborde a proximidade entre Celso e Jaqueline no 
debate do grêmio. Rui ameaça Leila. Orientada 
por Rui, Leila liga para Filipe e diz que foi assal-
tada. Filipe chega para resgatar Leila, e é acua-
do por Matoso e Ramiro.

BOM SUCESSO
Quarta-feira, 19h15

Nana consente que Batista leve Alberto para o 
Sambódromo. Ramon conta ao garçom da pou-
sada seu plano para pedir Francisca em casa-
mento. Vera deixa escapar para Eugênia que Vi-
cente foi para um camping. Francisca aceita o 
pedido de casamento de Ramon. Batista se es-
força para Alberto chegar a tempo ao desfile da 
Unidos do Bom Sucesso. Silvana rouba a fanta-
sia de Paloma, que fica desolada. Marcos e Pe-
ter veem Silvana desfilando no lugar de Paloma 
como destaque. Alberto encontra Paloma, e os 
dois desfilam juntos na avenida.

ÉRAMOS SEIS 
Quarta-feira, 18h00

Tavinho elogia Zeca. Alfredo e Lola fazem as pazes. 
Afonso pensa em Lola. Candoca chama Justina para 
ver o circo. Hilton ameaça Virgulino. Carlos e Alfre-
do fazem as pazes. Virgulino conta que não aceitou 
o suborno e Genu se irrita. Emília se enfurece ao ver 
que Adelaide levou Justina ao circo. Lola se arruma 
para a festa de Inês. Julinho inventa uma desculpa 
para adiar seu noivado com Lili. Durvalina repreen-
de Alfredo por observar Carlos e Inês. Adelaide in-
centiva Justina a servir de ajudante para o mágico. 
Zeca tenta se tranquilizar para o seu número. Olga 
se desespera ao saber que Zeca será o homem-bala. 
Quando Afonso vai contar a todos sobre ele e Lola, 
Shirley reaparece com um bolo para Inês.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Marcelo encontra João e o leva de volta para ca-
sa. Pendleton, Luisa e Poliana vão até a exposição 
de arte promovida por Glória. Ruth e João se en-
contram e tem uma séria conversa para tentar re-
solver suas diferenças. Sérgio e Joana convidam 
Durval e Claudia para um jantar em sua casa. Wal-
disney vai jantar na casa de Branca e Nanci des-
cobre uma mentira. Durante o jantar, Joana conta 
que Yasmin e Luigi querem namorar. Mário muda 
de ideia e começa a desconfiar de que Ester real-
mente possa seu um robô. Durval não aprova o na-
moro entre Yasmin e Luigi.

AMOR SEM IGUAL
Quarta-feira, 20h50

Ao saber que Santiago trabalha a noite, Ramiro recla-
ma com Tobias e Leandro. Antônio Júnior se deses-
pera ao saber que ligaram para Oxente. Pedro acom-
panha 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 batida policial e 
reconhece Olympia. Oxente chega na delegacia e es-
braveja com Antônio Júnior. Ele descobre que Olavo e 
Santiago também foram detidos. Maria Antônia con-
versa com os amigos virtuais. Norma apoia Donatella. 
Ramiro discute com Tobias e começa a passar mal. Ele 
sente uma forte dor no peito e pede para o filho chamar 
a ambulância. Tobias se lembra de momentos desagra-
dáveis com o pai e decide não chamar socorro.

AMOR DE MÃE
Quarta-feira, 21h00

Wesley não resiste aos ferimentos. Belizário e Veiga ar-
mam a cena da morte de Wesley. Daniel mente, e Ma-
tias decide terminar seu casamento com Miranda. Ál-
varo descobre que Danilo é filho de Thelma. Durval 
insinua a Danilo que Thelma tem um problema. Miriam 
conta para Penha sobre a morte de Wesley. Betina desa-
bafa com Marina. Magno diz a Lurdes que acredita que 
Wesley tenha sido assassinado por investigar seu caso. 
Orientado por Álvaro, Nuno convida Danilo para ser seu 
sócio. Érica fica magoa com os comentários de Raul so-
bre seu trabalho com Ryan. Nicete afirma a Betina que 
Genilson não era uma pessoa boa, e revela à filha sobre 
Verena. Lurdes e a família vibram com o comercial de 
Ryan. Acuado, Álvaro desiste de fechar a escola.

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
Posicionamentos ficarão 
mais claros no ambiente 

social e na equipe de trabalho. Sol e 
Mercúrio favorecerão o ingresso num 
novo grupo. Talvez você se afaste de 
uma amizade e inicie outras. Lua e 
Marte anunciam maior projeção e 
encontros de prestigio. Cenário po-
sitivo para se conectar com pesso-
as de outras localidades, viajar e ini-
ciar parcerias profissionais.

TOURO
Conquiste poder e visibi-
lidade profissional. Sol e 

Mercúrio abrirão caminhos na car-
reira. Bom para planejar o futuro, fir-
mar um contrato e dar uma direção 
diferente ao projeto de vida. A cabe-
ça estará à mil. Troque confidências 
no amor e organize novas ideias. Es-
colhas ficarão claras e poderão alte-
rar investimentos. Conte com empa-
tia e ingresse num grupo influente.

GÊMEOS
O dia favorecerá o amor. 
Sonhos a dois incluirão 

planejamento de viagens e mais 
tempo para a intimidade. Planos 
da relação trarão entusiasmo por 
mudanças e novos projetos. Rela-
cionamentos profissionais esta-
rão aquecidos com Vênus na área 
da carreira. Ganhe prestígio, fir-
me alianças e conte com perspec-
tivas de crescimento financeiro.

CâNCER
Bom momento para mu-
danças e aumento de po-

der. Impulsione a carreira com novo 
projeto de trabalho. Cuidados de saú-
de incluirão atividade física regular, 
exames médicos e alimentação sau-
dável. Amor em fase de maior confian-
ça. Viagem a dois fortalecerá o com-
promisso com os planos da relação. 
Se estiver só, você poderá se envol-
ver com alguém de fora do seu círculo.

LEÃO
Dia de imprevistos e tam-
bém de muita sorte. Vença 

um desafio, mude conceitos e reno-
ve os sentimentos. Mudanças favo-
recerão o amor e a qualidade de vi-
da. Aceite um convite de viagem e 
quebre a rotina. Canalize o excesso 
de energia para a prática de esporte 
e projetos criativos. Hora de conquis-
tar novos espaços, inovar a carreira 
e tornar o cotidiano mais agradável.

VIRGEM 
Alterações na rotina equi-
librarão a saúde. Se você 

pensa em mudanças mais radicais, 
o momento será favorável também. 
Avalie opções. O dia trará lembran-
ças gostosas do passado e decisões 
de moradia. Talvez você deseje vol-
tar para um lugar onde já viveu, ou 
para uma relação que representa se-
gurança. Encontre motivação nos so-
nhos e numa história de amor.

LIBRA 
Amplie as comunicações a 
guarde por bons contatos 

de trabalho, hoje. Encontros motiva-
dores também acontecerão em meio 
às atividades cotidianas. Ideias cria-
tivas para novos projetos não falta-
rão. Brilhe em reuniões e entrevistas. 
A fase favorecerá mudanças, cuida-
dos com a saúde e investimentos na 
evolução da carreira. Novos planos 
para o futuro trarão animação, hoje.

ESCORPIÃO
Gastos além da conta cau-
sarão preocupações. Evi-

te fazer compras por impulso, hoje. 
Em compensação, será bom momen-
to para criar projetos financeiros e di-
recionar os investimentos. Converse 
com a família, organize a casa e reto-
me uma atividade física ou um trata-
mento de saúde. Rotina equilibrada 
trará bem-estar e equilíbrio. Clima 
mágico no amor. Paixão em alta!

SAGITÁRIO
Conte com atitude, co-
ragem, carisma e vonta-

de de vencer. Com Lua e Marte em 
seu signo, você atrairá oportunida-
des de sucesso. Emoções estarão à 
flor da pele e poderão causar impa-
ciência com a família. O dia também 
favorecerá reencontros e acordos fi-
nanceiros. Sol e Mercúrio aumenta-
rão o poder de negociação e as co-
municações de trabalho.

CAPRICóRNIO 
Dia sujeito à distrações 
e confusões na agenda. 

Cheque horários e compromissos, an-
tes de sair de casa. Se as contas não 
batem ou investimentos não rendem, 
busque conselho profissional. Você 
poderá encontrar soluções originais 
para diminuir despesas e equilibrar 
o orçamento. Vênus e Netuno impri-
mirão doçura nas palavras. Bom pa-
ra falar de amor.

AQUÁRIO
O dia trará surpresas e 
novidades. As comunica-

ções fluirão mais facilmente, com Mer-
cúrio em seu signo. Conte com mais 
vitalidade, brilho e clareza nas esco-
lhas, com Sol também em seu signo. 
Informações importantes chegarão 
até você por uma nova amizade. A vi-
da social estará agitada hoje. Só não 
se enrole com gente confusa. Traba-
lho e finanças em fase de expansão.

PEIXES 
Visualize o que quer e im-
pulsione a carreira. Lua e 

Marte anunciam uma conquista pro-
fissional. Bom também para aumentar 
a liderança ou apostar num novo em-
preendimento. Muitas ideias, convi-
te de amigos e novidades movimen-
tarão o dia. Aproveite também para 
fechar um ciclo com mais consciên-
cia das mudanças que deseja. Cami-
nhos abertos para o futuro!



A20 |   extra Mais  | QUARTA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2020

celebridades

E
ntre as pistas e o 
primeiro amor. o fi-
lho mais velho de 
Rubens Barrichello, 
Dudu Barrichello, 
segue os passos do 

pai nas pistas e tem como uma 
das principais incentivadoras a 
namorada, a estudante Roberta 
Cunha.

Dudu, que acaba de completar 18 
anos, segue competindo em 2020 
na USF 2000, umas das categorias 
de acesso à Indy. Por causa do pla-
no de carreira, tem se dividido en-
tre os Brasil e os Estados Unidos, 
onde também vive a namorada.

No último domingo, o herdeiro de 
Barrichello voltou às pistas corren-
do na Flórida, nos Estados Unidos, 

e comemorou o desempenho. “Que 
fim de semana! Primeira grande 
corrida e mostramos uma veloci-
dade incrível”, escreveu ele em in-
glês ao postar imagens dele no car-
ro. Dudu largou na 19ª posição e 
chegou em oitavo lugar.

Quem estava lá assistindo a tu-
do? A namorada! “Minha bebê pe-
gou três horas de carro para me 

assistir”, comemorou ele na rede 
social. Roberta Cunha é a primei-
ra namorada de Dudu e de quem 
recebe declarações públicas de 
amor. “Vou continuar vibrando a 
cada conquista! Que orgulho pe-
pe, quero te ver sempre brilhando 
nas pistas!! Te amo”, postou ela de-
pois de torcer mais uma vez pelo 
jovem piloto.

Filho de Barrichello 
segue os passos do pai 
nas pistas e ganha apoio 
da primeira namorada

Dudu Barrichello segue os passos do pai e vive seu primeiro amor
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O
s boatos de que 
Rafaella Silva, ir-
mã de Neymar, es-
tá grávida estão 
cada vez mais for-
tes. Apesar da as-

sessoria da garota não confirmar e 
apenas dizer que ela ‘se pronuncia-
rá de forma espontânea’ sobre o as-
sunto. Leo Dias, colunista do UOL, 
divulgou novas informações sobre 
o assunto.

De acordo com o jornalista, o que 
tem mantido Rafaella em silêncio 
sobre o assunto seria o término do 
namoro com Gabigol e também a re-
ação negativa de seu pai, que foi o 
último a saber da notícia, e que não 
teria gostado nada disso.

Rafaella está tentando fazer com 
que os ânimos na família se acal-
mem, e dessa forma, divulgar a no-
tícia. O novo problema, porém, fo-
ram as conversas íntimas do ex que 
foram divulgadas. Gabigol está fir-
me em sua decisão de não reatar o 
namoro, mas garante que assumi-
rá o filho.

neymar pai foi o último 
a saber da gravidez de 
Rafaella, diz colunista

O que mantém Rafaella em silêncio sobre o assunto seria o
término do namoro com Gabigol e a reação negativa de seu pai

O que também ajudou a aumentar 
os boatos sobre a gravidez de Rafa-
ella foi uma foto. Neste último fim 

de semana, em aniversário de Na-
dine, mãe dela e de Neymar, a digi-
tal influencer postou para um clique 

ao lado do DJ da festa e fãs aponta-
ram uma barriga mais saliente na 
imagem.
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social

Parabéns 
e muitas 

felicidades 
para ela, 

Dara 
Lopes!

Rita 
Turini

comemo-
rou idade

nova na 
última 

segunda-
feira, 20, 
ao lado 

do marido 
Ulisses 

Luiz 
Borges.

Edna 
Odorico
também 
recebeu 
inúmeras 
felicitações 
pelo seu 
aniversário 
no dia 20. 
Na foto, 
com o 
marido  
Cristiano 
Fernandes.

Gil Cipriano comemora mais
um ano de vida. Parabéns!


