
social “O que negas te subordina. 
O que aceitas te transforma.”

à   Carl Gustav Jung -  Pisicanalista (1875 - 1961)

à  QUINTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2020

Gabrielle Ibarra recebe muitas 
felicitações pelo seu aniversário.

Parabéns 
e muitas 

felicidades 
para ela, 
Amanda 
Gasques.

Sheiva Bianchini comemora mais 
um ano de vida. Parabéns!

Gabriel 
Barbosa 

comemora a 
chegada da 
nova idade. 
Felicidades!

Viviane 
Ulle 
recebe 
muitas 
felicitações 
pelo seu 
aniversário.
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Resumo de Novelas

BOM SUCESSO
Quinta-feira, 19h15

Os resumos do penúltimo e 
último capítulos não serão di-
vulgados.

AMOR DE MÃE
Quinta-feira, 21h00

Vitória assume o caso de Beli-
zário. Lurdes implora para que 
Vitória ajude Magno. A ocupa-
ção da escola termina, e Eunice 
retoma suas atividades diante 
da reprovação dos alunos. Ál-
varo conclui que Lurdes roubou 
o documento de sua pasta pa-
ra ajudar Camila. Thelma sofre 
com as dificuldades para sus-
tentar o restaurante. Carol de-
cide voltar a morar com Natália. 
Camila volta para casa. Ryan é 
convidado para ir ao programa 
de Luciano Huck. Leila visita 
Magno. Penha questiona Lei-
la sobre a denúncia de Magno. 
Álvaro e Lurdes se enfrentam. 
Natália ajuda Miranda a reatar 
com Matias. Vitória avisa a Lur-
des que não poderá mais aju-
dar Magno. 

ÉRAMOS SEIS
Quinta-feira, 18h00

Inês se irrita com Shirley e Car-
los tenta acalmar a namorada. 
Todos se desesperam ao ver Ze-
ca como homem-bala. A festa de 
Inês acaba e Afonso se entriste-
ce. Justina se afasta da família 
e percorre os bastidores do cir-
co. Afonso e Inês não aceitam 
conversar com Shirley. Justina 
se perde no circo e se apavora ao 
encontrar com o palhaço. Shirley 
vai ao quarto de Inês. Olga pro-
íbe Zeca de performar como ho-
mem-bala novamente. Cando-
ca se oferece para ir a São Paulo 
com Adelaide. Afonso reclama 
da presença de Shirley. Carlos 
tenta convencer Inês a conver-
sar com Shirley. Julinho sugere 
que Alfredo fique com sua vaga 
na loja de Assad. Zeca se van-
gloria para os filhos.

AMOR SEM IGUAL
Quinta-feira, 20h50

Olympia diz que dará uma lição 
em Tobias. Leandro lamenta a 
interdição do Mademoiselle 
Olympia Night Club. Pedro An-
tônio diz a verdade para Fernan-
da e conta como foi tratado por 
Ramiro na vez em que esteve 
na mansão. O milionário pres-
siona Beto e pede para o rapaz 
dar um jeito de afastar sua fi-
lha de Pedro Antônio. Oxente 
reclama da aproximação do fi-
lho com a moça rica. Fernanda 
questiona a atitude de Ramiro. 
Norma conversa com Geovani 
sobre o namoro da neta. Car-
mem trama algo contra Olym-
pia. A dona do clube noturno 
promete se vingar de Tobias. 
Em conversa com Ramiro, To-
bias promete afastar a irmã de 
Pedro Antônio.

AS AVENTURAS DE POLIANA
Quinta-feira, 20h30

Poliana reencontra João e con-
ta a ele todo o ocorrido. Fili-
pa escuta parte da conversa 
e descobre que eles estão es-
condendo algo de Bento. Mar-
celo encontra Pendleton e Lui-
sa na exposição de Glória e eles 
se desentendem. Roger faz a 
cabeça de Marcelo contra Lui-
sa. Guilherme descobre que 
Carla tem dois celulares e fica 
desconfiado da menina. Filipa 
pressiona João para que ele 
conte seu segredo a ela. Dur-
val e Claudia têm alguns de-
sentendimentos sobre a cria-
ção de seus filhos. Pendleton 
dá um quadro da exposição de 
Glória de presente para Luisa. 
Lindomar se assusta com a fa-
tura de seu cartão de crédito e 
briga com Arlete. 

MALhAçÃO
Quinta-feira, 17h30

Filipe aplica golpes de judô em 
Matoso e Ramiro, mas acaba 
imobilizado. Leila consegue fu-
gir e pede ajuda à polícia. Rita, 
Lígia e Cida se preocupam com 
Filipe. Leila avisa a Lígia que Fi-
lipe está no hospital. Rita con-
fronta Leila. Regina se espanta 
com Max, que decide esbanjar 
dinheiro mesmo estando de-
sempregado. Nanda sofre pa-
ra se manter longe da música. 
Neide parabeniza a atuação de 
Nanda na escola. Marquinhos 
acredita que sua chapa vence-
rá a eleição para o grêmio. Fafi 
repreende Henrique por com-
pactuar com as mentiras da 
chapa de Marquinhos. Regina 
pede que Guga converse com 
Max. Tatoo teme a entrega que 
Rui lhe pede para fazer.

Horóscopo

ÁRIES
Futuro mais atraente, 

com oportunidade de crescimento 
profissional e financeiro. Negócios 
estarão aquecidos nesta manhã. 
Amor em tempos de espera e de 
expectativas. Evite idealizar mui-
to e conte mais com os próprios 
recursos nesta fase. Mudança 
no papel profissional ou ativida-
de diferente trará maior prestígio 
e projeção. Viagem com amigos 
garantirá animação.

TOURO
Novo caminho se abri-

rá na carreira. Você poderá fir-
mar um contrato promissor, fi-
nalizar um projeto e iniciar outro 
com um grupo influente. Viagem 
a trabalho ou convites de ami-
gos manterão o astral em alta. 
Fase de esperanças e de mudan-
ças no projeto de vida. Amplie 
os horizontes e caminhe com fé. 
Oportunidades surgirão repen-
tinamente. Surpresas no amor.

GêMEOS 
Algo maior se desenha-

rá para o futuro a dois hoje. Tro-
que confidências e intensifique 
a vida íntima. Encontros em uma 
viagem motivarão novos projetos. 
Notícias surpreendentes de lon-
ge poderão alterar planos. Os re-
lacionamentos profissionais esta-
rão aquecidos. Fique de olho em 
uma oportunidade de expansão 
da carreira e assuma mais poder. 
Sucesso e muito prestígio!

CâNCER
Implante novos hábitos 

e amplie perspectivas. Os encon-
tros de hoje abrirão portas para 
o futuro. Ótimo período para pla-
nejar mudanças, viagens e estu-
dos. Novas relações motivarão o 
trabalho e a evolução da carreira. 
Amor em fase de mais confiança 
e carinho. Se estiver só, alguém 
chegará para ficar. Aprofunde 
vínculos e dê novo sentido à vi-
da. Casamento em alta!

LEÃO
Dia de oportunidades 

no trabalho. Lance novo proje-
to, inove a carreira e firme uma 
associação. Convivência mais 
gostosa no amor aprofundará o 
vínculo. Bom para quebrar a ro-
tina com atividades diferentes e 
reinventar a vida. Se estiver só, 
uma paixão transformará velhos 
padrões e conceitos. Embarque 
em novas experiências e renove 
os sentimentos.

VIRGEM
Filhos e amor em des-

taque hoje. Dê mais espaço aos 
projetos pessoais e ao prazer. Se 
deseja mudar de trabalho ou de 
casa, soluções virão de um en-
contro especial. O dia também 
favorecerá o amor, com Júpiter 
e Vênus em harmonia. Uma rela-
ção que começar neste momen-
to poderá revolucionar sua vida. 
No casamento, entusiasmo com 
novos planos.

LIBRA 
Mude conceitos de pra-

zer, cure o coração e jogue a au-
toestima para cima. O dia trará 
sentimentos positivos que incen-
tivarão mudança de comporta-
mento e cotidiano mais agradá-
vel. Ótimas conexões de trabalho. 
Você encontrará as parcerias cer-
tas e as informações necessárias 
para investir no desenvolvimen-
to pessoal e alavancar a carrei-
ra. Harmonia familiar.

ESCORPIÃO
Considere renovar as 

estruturas e iniciar um empre-
endimento comercial. Hora de 
resolver dúvidas, decidir inves-
timentos e pôr novos conceitos 
em prática. Paixão, prazer e espe-
ranças de uma vida mais confor-
tável acelerarão decisões de mo-
radia ou de assuntos da família. 
Faça bons acordos com o par ou 
os irmãos. Você estará bem per-
to de realizar os sonhos no amor.

SAGITÁRIO 
Troque mensagens, res-

ponda e-mails e agilize as co-
municações. Uma proposta de 
trabalho inesperada desperta-
rá interesse. Surgirão soluções 
inteligentes para dar leveza às 
estruturas e resolver pendên-
cias familiares. Conte com bri-
lhantismo em reuniões de tra-
balho, transações comerciais 
e negociações. Amor com mais 
confiança e parceria. 

CAPRICóRNIO 
Aproveite a passagem 

da Lua por seu signo para cuidar 
da imagem e necessidades pes-
soais. Bom momento para nego-
ciar um imóvel, avaliar o patrimô-
nio e refletir sobre investimentos. 
Sintonia forte no amor inspirará 
decisões e planos em longo prazo. 
Encontre soluções práticas para 
equilibrar as finanças e concreti-
zar um sonho. Aproximação com 
irmãos e bons acordos.

AqUÁRIO
elaxe, respire e diminua 

a ansiedade. Hoje e amanhã, 
aposte em maior interiorização, 
avalie os sonhos e evite precipi-
tações. Elabore planos e espe-
re pelo dia 24, com Lua nova em 
seu signo, para decisões defini-
tivas e novos começos. Momen-
to de oportunidades e de cresci-
mento financeiro. Pegue leve no 
trabalho. O dia cobrará sereni-
dade. Faça escolhas com calma.

PEIxES
Reúna amigos, circu-

le, amplie a participação social 
e enriqueça a rede de influên-
cias. Atividades em grupo ga-
nharão velocidade hoje. Bom pa-
ra se associar às pessoas certas 
e melhor ainda para o amor. Um 
encontro hoje poderá despertar 
paixão se o coração estiver li-
vre. Vênus em seu signo inspi-
rará cuidados de beleza. Solte a 
sensualidade, brilhe e encante,
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celebridades
Michel Teló faz 39 anos, ganha 

festa surpresa e Fersoza se declara: 
‘Cara mais incrível que eu conheço’

Michel Teló ga-
nhou uma 
festa surpre-
sa para cele-

brar os seus 39 anos, com-
pletados nesta teça-feura. 
Sua mulher, Thaís Fersoza, 
aproveitou a oportunidade 
para homenagear o cantor 
- ela mostrou aos fãs uma 
foto em que está grudadi-
nha com o marido na me-
sa do bolo.

“Hoje é aniversário do ca-
ra mais incrível que eu co-
nheço! Pensa em um ser hu-
mano especial, do coração 
bom, olhar doce... Quan-
ta admiração eu tenho por 

você, marido Michel. E co-
mo eu aprendo ao seu lado! 
Obrigada por ser esse tan-
to! Esse marido incrível e o 
melhor papai do mundo pa-
ra os nossos filhos! A gen-
te te ama muitão! “, derre-
teu-se ela.

A atriz contou ainda que a 
festa foi realizada nesta se-
gunda-feira e amigos do ca-
sal estiveram presentes. Mi-
chel e Thaís estão morando 
fora do Brasil.

“Obrigada a todos que es-
tiveram e a todos que me aju-
daram a tornar a surpresa 
possível. Foi demais!”, agra-
deceu a atriz.

Com famosos, ‘BBB20’ 
estreia em alta e supera 
fiasco da edição anterior

Nesta terça-feira, 21, a TV 
Globo levou ao ar a estreia 
da nova edição do ‘Big Bro-
ther Brasil 20’, que acabou 
supreendendo os telespecta-
dores. As novidades da atra-
ção e a presença de famosos 

prenderam o público e o rea-
lity show conquistou índice 
de audiência superior a edi-
ção anterior.

 Segundo dados prelimi-
nares do Kantar Ibope Me-
dia, o ‘BBB20’ marcou 23.7 

pontos de média, chegando 
a 26 pontos de pico em sua 
estreia. A edição do ‘BBB19’ 
estreou com 22.5 pontos na 
média consolidada, sendo o 
pior começo do reality na his-
tória da Globo.

No mesmo horário, o SBT 
ficou em segundo lugar mar-
cando 9.4 pontos e a Recor-
dTV em terceiro com 6.2 pon-
tos. Vale destacar que cada 
ponto equivale a 74 mil domi-
cílios da Grande São Paulo.

O casal está morando fora
do Brasil com os filhos

O ‘BBB20’, apresentado por Tiago Leifert, marcou 23.7 pontos 
de média, chegando a 26 pontos de pico em sua  streia
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e voluntários. Cresceu tanto, 
porque a população enten-
deu que a proposta era a de 
mostrar o verdadeiro sentido 
do Natal. Transformar esse 

trabalho em patrimônio cul-
tural vai possibilitar investi-
mentos e também a reforma 
da praça onde o evento acon-
tece”, explicou o prefeito An-

dré Pessuto, que esteve no 
evento da Acif acompanha-
do do presidente da Câma-
ra de Vereadores, Ademir de 
Almeida.

A Biblioteca Municipal 
de Fernandópolis adqui-
riu todos os livros da sé-
rie ‘The Witcher’, o mais 
recente lançamento da 
Netflix e um dos maiores 
sucessos da cultura pop, 
trazendo as aventuras do 

bruxo Geralt de Rivia, até 
se tornar um fenômeno 
mundial, por meio dos ga-
mes lançados e com mais 
de 15 milhões de cópias 
vendidas ao redor do glo-
bo. 

A coleção foi adquirida 
por meio do fundo cultu-
ral, cuja arrecadação pro-

vém de multas de livros e 
doações de consulentes. 
Além da série de grande 
sucesso, a Biblioteca tam-
bém adquiriu outros exem-
plares indicados pelos con-
sulentes como é o caso dos 
livros: Antes de Partir; O 
melhor de você; Agora e 
Para Sempre; Amor por in-

teresse e a saga Virando o 
Jogo/Jogo Perfeito.
 SERVIçO
l A Biblioteca Pública Munici-

pal está aberta de segunda 
a sexta-feira das 8h às 17h. 
O prédio está localizado no 
Centro Cultural de Fernan-
dópolis, na rua Milton Terra 
Verdi, 420 - Santa Helena.

imóveis

área urbana de Fernandópolis. In-
teressados 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 OU
TROCA-SE CASA
Vende-se ou troca-se casa no 
Jardim Santa Filomena, com 
suíte com guarda roupa embu-
tido, 2 quartos, sala, copa, cozi-

nha toda planejada, banheiro, 
lavanderia, área com churras-
queira, garagem para dois car-
ros, toda equipada com cerca 
elétrica, concertina e sistema 
de alarme.  Interessados ligar 
(17) 99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Santa Al-
bertina, no Jardim Itália, ane-
xo à Prainha, com área de 269,14 
m2, ideal 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 cada. Interessados li-
gar (17) 99658-2534 / 99715-4897.

Vende-se rancho 
de frente para rio
Imóvel com 2 quartos 
com suíte, sala grande, 
cozinha grande, lavan-
deria, quiosque de 60 
mts (tudo com madei-
ramento tratado), 2 ba-
nheiros externos pró-
ximos ao quiosque e 
dispensa grande. Tudo 
com laje (exceto os cô-
modos externos). Valor: 
R$ 300.000,00 (Aceito tro-
ca em 50% do valor - Con-
sultar). Interessados li-
gar (17) 99715-4897.

Anuncie aqui: envie mensagem pelo Whatsapp para: (17) 99715-4897 

NEGóCIO DE OCASIÃO
Vende-se área de 2.400 metros 
quadrados no perímetro urba-
no escriturada. Interessados 
ligar (17) 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno na Avenida 
Vergnaud Mendes Caetano, no 
centro - Ótimo preço. Interes-
sados ligar (17) 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE ÁREA
Vende-se área de 1.800 metros 
quadrados com escritura na 

VENDE-SE TERRENO
Terreno em Valentim Gentil 
com 1.550 m2 de área, conten-
do dois galpões para indústria, 
com área coberta total de 700 
m2, alugados por R$ 2.100,00 
por mês, no Distrito Industrial 
(área urbana). R$ 500.000,00. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENOS
2 terrenos vizinhos em Valentim 
Gentil, no Residencial Monte-
belo, primeira quadra, defronte 
a Choplândia, cada um com área 
de  970,29 m2. R$ 230.000,00 ca-
da. Interessados 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. 
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis locali-
zada na Rua Bahia, 196, com 3 
quartos, 2 banheiros, 2 salas, co-

zinha, copa, área de serviço e 
garagem para 2 carros. Inte-
ressados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Herminio Antoniolli, 66, Parque 
Paulistano, com 1 quarto, sa-
la, cozinha, banheiro e área de 
serviço. Terreno grande que dá 
para fazer outra casa. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Francisco Alvizzi 117, Jardim 
Paulistano, com 2 quartos, sa-
la, cozinha e banheiro. Terreno 
grande que dá para fazer uma 
edicula. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE ChÁCARA
Chácara  em Fernandópolis na 
Rua Antônio Papa 1078, Ipane-
ma, em torno de 6 lotes. Área 
com 2 casas, sendo que a maior 
tem 2 quartos, sala, banheiro, 
cozinha e alpendre. Vai ser as-
faltada a rua, com água, esgo-
to e luz. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.

‘Presépio Vivo’ deve se tornar 
Patrimônio Cultural do município

Medida pode proporcionar investimentos no projeto

Sucesso de públi-
co no final do ano 
passado, o “Presé-
pio Vivo” deve se 

tornar Patrimônio Cultural 
de Fernandópolis. O prefei-
to André Pessuto pretende 
enviar um projeto para aná-
lise da proposta na Câma-
ra de Vereadores. O anún-
cio desta ideia aconteceu 
na manhã desta quarta-
-feira, 22, durante a entre-
ga dos prêmios da campa-
nha de Natal realizada pela 
Acif (Associação Comercial 
e Industrial de Fernandó-
polis).

O “Presépio Vivo” foi uma 
ideia de Maria José Pessuto 
e foi realizado pela Acif com 
apoio da Prefeitura de Fer-
nandópolis, por meio da Se-
cretaria Municipal de Cultu-
ra, e da Paróquia Santa Rita 
de Cássia. A atração aconte-

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Biblioteca Municipal adquire coleções
aclamadas da Cultura Pop atual

ceu na praça da Matriz de 18 
a 20 de dezembro, com a par-
ticipação de cerca de 70 vo-
luntários, com o objetivo de 
reproduzir a cidade palesti-
na de Belém e o nascimento 
de Jesus Cristo.

“Este presépio é um pro-
jeto que nasceu do coração 
da minha mãe, Maria José, e 
foi ganhando colaboradores 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis


