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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 29/06/20
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17:52h

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

TER - 30/06/20
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 01/07/20
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

QUI - 02/07/20
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

SEX - 03/07/20
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Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SÁB - 04/07/20


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 29/06/20

 28°

 12°

0mm
0%


chuva

76%
41%

E
14km/h


vento

06:57h
17:52h

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

TER - 30/06/20

 30°

 17°

0mm
0%


chuva

62%
28%

N
20km/h


vento

06:57h
17:52h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 01/07/20

 26°

 15°

10mm
90%


chuva

54%
36%

WNW
19km/h


vento

06:57h
17:52h

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

QUI - 02/07/20

 24°

 13°

0mm
0%


chuva

65%
39%

S
12km/h


vento

06:57h
17:53h

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

SEX - 03/07/20

 26°

 13°

0mm
0%


chuva

63%
39%

SSW
9km/h


vento

06:57h
17:53h

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

SÁB - 04/07/20


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Pacientes com 
Covid-19 furam
isolamento
em Jales

Página A15

Em Fernandópolis, 
Casa de Repouso 
tem 11 infectados 
por coronavírus

Página A14

Página A11

Fernandópolis chega a 445 casos de Covid-19

entrelinhas 

Já pregava, há tempos, o inesquecível político mineiro Magalhães Pinto que “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e 
ela já mudou”. E razão absoluta lhe assiste! O que aconteceu em Fernandópolis neste final de semana, além de comprovar-lhe a assertiva, choca os 
mais incrédulos e puritanos. Pois bem. Um político local de expressão (já teve maior projeção no passado), com vistas a derrubar a liderança da depu-
tada estadual Analice Fernandes no Diretório Municipal do partido teve uma reunião com outra liderança tucana, de uma cidade próxima.

Páginas A2

Unicidade de 
candidatura! 
Ex-aliados de Ana Bim 
pregam consenso 
por um só nome

Governo de SP 
destina mais cinco 
respiradores para 
a Santa Casa de 
Fernandópolis

Em plena 
pandemia, gestor 
votuporanguense
corta repasse para 
músicos de Banda

PSDB: dantes inimigos mortais, 
políticos rivais se unem para derrubar 
liderança de Analice Fernandes

Em live, Pessuto pede 
para que população fique 
em casa e confirma mais 
uma morte por coronavírus

O prefeito André Pessuto, 
em live transmitida nes-
ta terça-feira, 29, pela 
página oficial da Prefei-
tura de Fernandópolis no 

Facebook, fez um apelo para que a po-
pulação siga as medidas de prevenção 
ao novo coronavírus e passou um pano-
rama da situação no município. “Tive-
mos um aumento de casos muito gran-

de e hoje a UTI da nossa Santa Casa 
está 100% ocupada. O que agrava tudo 
isso é que todos os leitos da cidade de 
Rio Preto passaram de 50% de ocupa-
ção também”, disse André. Página A9

Serviço é executado em trecho da Cecílio Pistelli até a Av. dos Arnaldos. Página A5

Prefeitura inicia 
pavimentação da Avenida 
Aldo Livorati, no Por do Sol

à  CAMPANHA

Saúde 
disponibiliza 
serviço 
especial para 
gestantes
e vacinação
de crianças

A Prefeitura de Fernandópolis, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, pas-
sa a oferecer a partir do próximo dia 1° de 
julho uma ala exclusiva para atendimen-
to de gestantes na unidade de Saúde do 
Jardim Pôr do Sol. Página A7

Leitos de UTI 
para Covid-19 
da  Santa Casa 
estão 100% 
ocupados

Página A11
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frase do dia
“Acordei hoje com o DataFolha mostrando que 75% dos brasileiros 
apoiam o regime democrático. Fico feliz e triste ao mesmo 
tempo. Feliz por ver que o brasileiro não permitirá um retrocesso 
institucional. Triste por ter que, em pleno século XXI, me 
preocupar com uma discussão que já deveria estar enterrada”.

Do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, DEM, comentando pesquisa divulgada pelo DataFolha que aponta que 75% 
dos entrevistados consideram o regime democrático o mais adequado. Em dezembro, última vez em que o instituto fez a pergunta aos 
entrevistados, 62% apoiavam a democracia. 78% afirmaram que houve ditadura durante o Regime Militar.

Por Beto Iquegami
beto@oextra.net - www.oextra.net
facebook.com/oextra.net

entrelinhas 
“Maior que a tristeza de não haver vencido
é a vergonha de não ter lutado”.

Ruy Barbosa - (1849-1923) - Polímata, jurista e escritor.

- Multas de R$ 500,00 para quem 
não usar máscaras e de R$ 5 mil pa-
ra os comerciantes. O governo esta-
dual confirmou que pessoas flagradas 
em ambientes públicos sem máscaras 
serão multadas em R$ 500,00 e esta-
belecimentos comerciais serão multa-
dos em R$ 5 mil caso clientes ou fun-
cionários estejam sem máscara. Se no 
comércio tiver 20 pessoas sem másca-
ras, serão 20 multas sucessíveis (de R$ 
5 mil). O valor arrecadado com as mul-
tas irá para um fundo social (Alimento 
Solidário). A fiscalização ficará a cargo 
da Vigilância Sanitária e dos municí-
pios. Aqui está o problema!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Pegou geral numa Casa de Repou-
so de Idosos. 11 pessoas de uma Ca-
sa de Repouso, situada na zona sul de 
Fernandópolis, testaram positivo para 
o COVID-19, sendo 6 residentes do lo-
cal e 5 funcionários. Todos estão sen-
do acompanhados pela Saúde Munici-
pal, estão em tratamento e isolamento. 
Nos EUA, onde tais estabelecimentos 
existem em número muito maior que 
cá, há estimativa que indicam que me-
tade das vítimas fatais provém de tais 
abrigos para a terceira idade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Onde estão os consumidores? Le-
vantamento da Associação Brasileira 
de Lojistas de Shopping (Alshop), fei-
to entre os dias 24 e 26 de junho, cons-
tatou que o faturamento caiu 90% para 
cerca de um terço (32%) dos comercian-
tes do estado de São Paulo, em virtude 
do contexto da pandemia de covid-19. 
O valor obtido pelas vendas foi dimi-
nuído em até 80% para 41% dos lojistas 
e em até 70% para 24% deles. A enti-
dade representa empresários que res-
pondem por 4 mil pontos comerciais, 
espalhados por todo o país.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bota Fora 2020 da ACIF: só virtu-
al! Em pleno ápice da Covid-19 na re-
gião noroeste, a Associação Comercial 
e Industrial de Fernandópolis-ACIF irá 
promover entre os dias 10 e 25 de ju-
lho a 20ª edição do Bota Fora. Prome-
tendo descontos de até 50% nas lojas 
participantes, a ratificação do even-
to provoca arrepios nas autoridades 
sanitárias, receosas pela propagação 
do vírus. Porém, segundo a direção 
da entidade todas as medidas acau-
telatórias serão observadas, até por-
que a campanha para compras on-li-
ne, via market place. Assim, menos 
mal. Presencial seria uma aberração!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Mais 3.895 moradias da CDHU 
para o Estado. A confirmação oficial 
veio através do deputado estadual e lí-
der do governo na Assembleia Carlão 
Pignatari. Através do Programa Nossa 
Casa, o Governo do Estado de São Pau-
lo fará a liberação de 3.895 moradias 
para 60 municípios do estado. Na re-
gião Noroeste Paulista foram contem-
plados Sud Mennucci, Urupês, Améri-
co de Campos, Jales, Monções, Santa 
Clara d’Oeste e Ilha Solteira.

PSDB: dantes inimigos mortais, 
políticos rivais se unem para derrubar 
liderança de Analice Fernandes

Unicidade de 
candidatura! 
Ex-aliados de Ana Bim
pregam consenso
por um só nome

notinhas

Antecipamos essa pregação ainda 
em novembro passado: Um agrupa-
mento de lideranças políticas tenta-
rá, até o último momento, a junção de 
forças antagonistas com vistas à for-
malização de uma candidatura única 
em Fernandópolis. E não é que ago-
ra, com os prazos eleitorais em fluên-
cia, intensificaram a movimentação!

Ao menos duas das principais li-
deranças que outrora estiveram no 
barco administrativo da ex-prefeita 

Ana Bim, ocupando posições de des-
taques, estão dialogando com seus 
aliados em busca de convencê-los a 
somatizar forças ao invés de emergi-
rem em disputas com resultados im-
previsíveis. Ambos defendem, a prin-
cípio, a formação de um grupo para 
posteriormente escolherem um nome.

A segunda hipótese é que, em fra-
cassando a primeira, falte ao con-
corrente aliados de pesos, o que in-
viabilizaria uma disputa real.

Já pregava, há tempos, o ines-
quecível político mineiro Ma-
galhães Pinto que “política 
é como nuvem. Você olha 

e ela está de um jeito. Olha de no-
vo e ela já mudou”. E razão absolu-
ta lhe assiste! O que aconteceu em 
Fernandópolis neste final de sema-
na, além de comprovar-lhe a asser-
tiva, choca os mais incrédulos e pu-
ritanos. Pois bem. Um político local 
de expressão (já teve maior proje-
ção no passado), com vistas a der-
rubar a liderança da deputada esta-
dual Analice Fernandes no Diretório 
Municipal do partido teve uma reu-
nião com outra liderança tucana, de 
uma cidade próxima, com projeção 
regional e estadual (e que está no 
ápice da carreira) em uma chácara 
por aqui situada. Na pauta a retoma-
da da disputada rédea tucana com 
vistas à disputa municipal. 

Explicando. 
Como está hoje, sob o comando 

de Analice, através da presidên-
cia de seu assessor Neuclair Félix, 
muito provavelmente o partido cai 
no colo da tentativa de reeleição de 
André Pessuto, seja compondo-se 
oficialmente, seja através de apoio 
informal. Alterada a direção, co-
mo querem os participantes deste 
encontro, o partido deve apresen-
tar candidatura própria ou, no mí-
nimo, aderir, em posição secundá-
ria, a outro nome que não seja o do 
atual alcaide.

E como nada entre os tucanos é 
simples (e tudo isso já deveria es-
tar resoluto há tempos) surge uma 
terceira via, composta pelos funda-
dores da agremiação por aqui, tam-
bém pleiteando a condução dos ru-
mos partidários.

Detalhe: os protagonistas des-
sa reunião, por mais infactível que 
parece, são - aparentemente agora 
“eram - inimigos mortais com mú-
tuas declarações públicas e de bas-
tidores nada amistosas. Omitimos 
seus nomes, por enquanto, respei-
tando o qualificado informante que 
nos forneceu os detalhes do encon-
tro e rogou o sigilo.

Não bastasse a fase por que passa 
esses profissionais, na maioria, sem 
remuneração há três meses, e ainda 
recebem uma informação dessas. 

Pois o gestor votuporanguense João 
Dado, num arroto de obediência cega 
e reta à Procuradoria Jurídica (já vimos 

esse filme por aqui) suspendeu, por 
90 dias, os repasses para a Associa-
ção Cultural Zequinha de Abreu. Ele 
alegou que a banda está inoperante 
e que a remuneração se dá através de 
apresentações e ensaios obrigatórios. 

A suspensão provocou reações - 

desfavoráveis, é claro - por parte de 
vereadores, lideranças comunitárias 
e empresariado.

Como medida compensatória o pre-
feito anunciou o fornecimento de três 
cestas básicas aos músicos. Uma a 
cada mês de restrição.

Em plena pandemia, prefeito
corta repasse para músicos de Banda

Governo de SP destina mais 
cinco respiradores para a 
Santa Casa de Fernandópolis

Ótima notícia no presente que cau-
sa preocupação no futuro (será que a 
situação pandêmica irá se agravar e 
o Estado está se antecipando?).

O governador João Doria (foto: Di-
vulgação) anunciou na segunda-feira 
(29) a marca de 400 respiradores en-
tregues às Santas Casas e hospitais 
filantrópicos do estado de São Pau-
lo. O número inclui 26 equipamentos 
enviados hoje a serviços do interior 
aos distribuídos nas últimas sema-
nas por meio de uma força-tarefa da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Os 26 ventiladores pulmonares dis-
tribuídos hoje destinam-se à Asso-
ciação Lar São Francisco de Assis da 
Providencia de Ilha Solteira (6); às 
Santas Casas de Leme (5), Fernan-
dópolis (5) e de Santo Amaro (5), lo-
calizada na capital; à Associação de 

Caridade da Santa Casa de Miseri-
córdia Imaculada Conceição, de Cân-
dido Mota (3) e ao Hospital Benefi-
cente São José de Herculândia (2).

Desde o início da pandemia o Esta-
do de SP já entregou 2.374 novos res-
piradores em hospitais de todo Esta-
do. Até o final de julho, a meta é ter três 
mil novos respiradores operando e fun-
cionando no sistema público de saúde.
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à  SERASA LIMPA NOME 

A parceria passa a valer a partir do próximo dia 29 de junho,
trazendo mais pontos de atendimento físico ao consumidor

Serasa passa a oferecer 
serviço de renegociação 
de dívidas em mais de
7 mil agências dos Correios

A 
Serasa, braço da 
Serasa Experian 
voltado ao consu-
midor, passa a dis-
ponibilizar o servi-
ço do Serasa Limpa 

Nome nas agências dos Correios de 
todo o Brasil. A partir do dia 29 de 
junho, mais de 7.000 endereços da 
estatal espalhados pelo país ofer-
tarão os serviços de renegociar dí-
vidas atrasadas e/ou negativadas 
com condições especiais e descon-
tos que podem chegar a 90%. Se-
rá possível a realização de acordos 
diretamente nos guichês de aten-
dimento.

O processo será simples e rápido. 
O consumidor precisará se deslocar 

até uma agência mais próxima com 
seu CPF e/ou documento com foto e 
pedir no balcão renegociar através 
do Limpa Nome do Serasa. O tempo 
médio gasto entre a consulta e a im-
pressão do boleto para o pagamen-
to é de 2 a 5 minutos.

A ação conta com todas as em-
presas parceiras de diversos seg-
mentos na plataforma Serasa Lim-
pa Nome: Santander, Itaú, Recovery, 
Ativos, Net, Claro, Embatel, Anha-
guera, Credsystem, Ipanema, Uno-
par, Sky, Nextel, Banco BMG, Digio, 
Hoepers, Porto Seguro, Tricard, Oi, 
Zema, Unic, Fama, Pitágoras, Uni-
derp, Unime.

“Estar em mais de 7 mil endere-
ços espalhados pelo país é estar 
mais próximo da população. Sabe-
mos que nem todos os consumidores 
possuem internet e essa parceria irá 

ajudar a suprir essa necessidade. O 
Serasa Limpa Nome é a maior plata-
forma de renegociação de dívidas do 
Brasil e sem dúvida fica ainda mais 
forte com essa nova opção de aten-
dimento”, analisa Pedro Dias Lopes, 
Diretor da Serasa.    

Desde seu relançamento, que 
aconteceu há quase 2 anos, o Sera-
sa Limpa Nome carrega em seu his-
tórico números de sucesso:    
l Mais de 9,7 milhões de acordos fei-

tos na plataforma;
l Mais de R$ 344 Bilhões de reais em 

descontos concedidos.           
COnsultA dE CPF E

dE CnPJ nOs CORREIOs
Há mais de um ano a Serasa dis-

põe nas agências dos Correios dois 
outros serviços: o “Meu Serasa”, 
que possibilita verificar a situação 
do próprio CPF e do Serasa Score e 

o “Você Consulta”, que permite a 
análise do CPF de terceiros, além 
de CNPJ de empresas com as quais 
se deseja realizar uma negociação, 
com o objetivo de proteger o con-
sumidor de transações arriscadas, 
fraudes e prejuízos financeiros so-
bretudo com quem está em situa-
ção irregular.         

Serviços disponíveis nos Correios:
 serasa limpa nome
l Valor por dívida negociada: R$ 

3,60*
l Valor por acordo (impressão de 2º 

via de boletos): R$ 2,60*
 Consultas
l Meu Serasa (AutoConsulta) – R$ 

14,00*
l Você Consulta (Pessoas e empre-

sas) – R$ 21,60*
* Os valores indicados são referentes 

à taxas administrativas.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



à  FIM DO PRAZO!

Prazo de entrega termina nesta terça-feira, 30

Na reta final para 
declaração do IR,
Etecs e Fatecs realizam 
plantões de dúvidas
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 Da REDAçãO

contato@oextra.net

P
ara ajudar os contribuin-
tes que ainda têm dúvi-
das no preenchimento 
da declaração anual de 
Imposto de Renda, al-
gumas Escolas Técni-

cas (Etecs) e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) estaduais continuam 
fazendo plantões remotos e gratuitos 
para atender a população. Não dei-
xe de entregar a declaração de ajus-
te anual até esta terça-feira (30) às 
23H59, prazo final da Receita Fede-
ral, e evite a multa de R$ 165,74 po-
dendo chegar a 20% do valor do im-
posto devido.

Fique atento porque a prestação de 
contas com a Receita pode trazer um 
dinheiro extra ao orçamento domés-
tico em tempos de crise. A dica é da 
contadora e coordenadora de proje-
tos do Centro Paula Souza, Janaína 
Dourado. “Todo trabalhador que re-
cebeu o informe de rendimentos da 
empresa, pagou imposto na fonte 
e fez a declaração de ajustes tem a 
possibilidade de receber esse valor 
de volta, como restituição”, reforça.  

Ainda segundo a educadora, o con-
tribuinte em geral considera apenas 
critérios como rendimento tributá-
vel acima de R$ 28.559,70, em 2019, 
e patrimônio superior a R$ 300 mil 
para decidir se deve ou não fazer a 
declaração. “Muitos esquecem de 
considerar, por exemplo, o imposto 
retido na fonte dos pagamentos de 
salário, férias, Programa de Partici-

pação de Resultados (PPR), que, se 
for declarado, pode ser devolvido”, 
complementa.  

A pandemia da Covid-19 motivou 
a Receita Federal a antecipar as res-
tituições e reduzir os lotes de paga-
mento de sete para cinco, garantin-
do que a devolução do imposto pago 
a mais chegue antes ao bolso da po-
pulação. Confira as recomendações 
da especialista:
l Preencha a declaração em um com-

putador pessoal, garantindo o sigi-
lo das informações, e faça uma có-
pia em um pen-drive.

l A partir deste ano, o contribuinte 
não precisa informar o número do 
recibo da última declaração.

l A declaração é obrigatória para 
quem recebeu a média de R$ 2.379,97 
por mês ou mais de R$ 28.559,70 no 
ano e para quem tem um patrimô-
nio superior a R$ 300 mil.

l Guarde os comprovantes de des-
pesas declaradas por cinco anos. 
Esse é o período que a Receita es-
tipula para a malha fina.

l O cronograma para restituição e 
pagamento de imposto foi alterado 
neste ano. O primeiro lote de res-
tituição foi pago no dia 29 de maio 
e os outros quatro lotes serão pa-
gos no último dia útil de cada mês 
até setembro. O vencimento da co-
ta única do imposto ou da primei-
ra parcela é dia 30 de junho.

MAPA dOs PlAntõEs
A Etec de Embu das Artes também 

encontrou uma forma de colaborar 
com as pessoas que precisam de aju-
da para fazer a declaração por meio 

do projeto Imposto de Renda Social. 
Os alunos do curso de Contabilida-
de gravaram um vídeo explicando 
por que a população precisa fazer a 
prestação de contas com a Receita 
Federal e mostrando as etapas pa-
ra o preenchimento do formulário. 
Com coordenação do professor Hi-
gor Guedes, as mensagens dos es-
tudantes respondem questões co-
mo: quem deve declarar, opção pela 
declaração simplificada ou comple-
ta, relação de documentos, expli-

cações sobre termos técnicos e pe-
nalidades previstas para quem não 
acertar as contas.   

Conheça no site do Centro Paula Sou-
za as unidades que oferecem plan-
tões remotos para esclarecimento de 
dúvidas. As Etecs e a Fatecs apare-
cem por ordem alfabética de municí-
pio, com datas e horários do serviço.

Fonte: Assessoria
de Comunicação do 
Centro Paula Souza

CRÉDITO RÁPIDO
Cooperado Credicitrus, financie suas
compras com descontos especiais.
Tenha crédito rápido diretamente na Deaço,
sem precisar ir até a agência.

Converse com nossa equipe de vendas:
(17) 3465-1500   www.deaco.com.br
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à  INFRAESTRUTURA

Serviço é executado em trecho da rua Cecílio Pistelli até a Avenida dos Arnaldos

Prefeitura inicia 
pavimentação da Aldo 
Livorati, no Por do Sol

A
tendendo a uma 
reivindicação an-
tiga dos morado-
res do bairro Por 
do Sol, a Prefeitu-
ra de Fernandópo-

lis iniciou nesta semana as obras 
de terraplanagem na avenida Al-
do Livorati, posteriormente, o lo-
cal será pavimentado. 

O investimento da Prefeitura é 
de R$ 568.866,34 nesta obra, que 
é realizada pela empresa Noromix 
e contempla ainda drenagem que 
já foi executada, guias, sarjetas 
e boca de lobo. Os serviços, in-
clusive com a pavimentação, de-
vem ser concluídos em cerca de 
45 dias.

A obra é realizada no trecho que 
compreende da rua Cecílio Pistelli 
até a avenida Dos Arnaldos e tam-
bém a travessa Cecília Bizelli Zu-
liani. “Este é um trecho de terra 

que causa muitos transtornos pa-
ra os moradores. Buscando melho-
rar as condições do bairro, nós tra-

balhamos incansavelmente para 
conseguir incluir esta obra em nos-
sa programação de serviços. Esta-

mos muito felizes em ver o serviço 
em execução”, disse o prefeito An-
dré Pessuto.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  OPORTUNIDADE

Estácio realiza Feira 
Virtual oferecendo mais 
de 4 mil vagas de emprego
Vagas disponibilizadas são em grandes instituições corporativas

T
eve inicío ontem, 29, e 
vai até o dia 3 de julho, 
a 4ª edição da Feira Vir-
tual de Estágios e Em-
pregos, promovida pe-
la Estácio, que oferecerá 

mais de 4 mil vagas pelo Brasil.
A feira disponibiliza vagas em gran-

des instituições corporativas. Empre-
sas como a Cielo, Baker, Universia, 
B2W, MC Donald´s, Super Estágios, 
Grupo Cia de Talentos, entre outras, 
farão parte da oferta de vagas. Alu-
nos, egressos e estudantes de todo 
o país poderão participar.

Ainda, a Estácio fechou parcerias com 
a Red Bull, que disponibiliza durante 
a feira o Red Bull Wingfinder (teste de 
perfil comportamental), e com o Bet-
tha, start-up do Grupo Cia de Talen-
tos, que vai disponibiliza assessments 
que fazem mapeamentos de perfil. O 
Genius avalia as habilidades que tor-
nam as pessoas geniais e, o Lifesty-
le mostra o ambiente de trabalho que 
mais combina com cada perfil.

Na Feira Virtual, os estudantes tam-
bém têm a oportunidade de conver-

sar com profissionais das áreas de 
Recursos Humanos das empresas. A 
interação entre participantes e em-
presas é realizada através do chat, 
seguindo a programação e agenda 
da feira, que estará disponível no 
próprio site do evento.

“Nesse momento desafiador em que 
vivemos, com muitas pessoas desem-
pregadas, a feira é uma grande opor-
tunidade para quem quer conquistar 
uma vaga no mercado de trabalho. A 
iniciativa fará com que cada partici-
pante aumente seu network com as 
grandes organizações – companhias 
nacionais e multinacionais – e possa 
conferir novidades e inovações em su-
as áreas de atuação”, afirma Cláudia 
Romano, vice-presidente de relações 
governamentais, sustentabilidade e 
comunicação da Estácio.

InsCRIçãO E MAIs
InFORMAçõEs

Os interessados em fazer parte da 
4ª edição da Feira Virtual de Está-
gios e Empregos deverão realizar o 
pré-cadastro através do portal ofi-
cial da Estácio: https://portal.esta-
cio.br/feira-empregabilidade

Fonte: Notícias Concursos

 Da REDAçãO
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à  CAMPANHA

Até o final da pandemia, Unidade de Saúde do Pôr do Sol terá espaço exclusivo para o atendimento

Saúde disponibiliza serviço 
especial para gestantes
e vacinação de crianças
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A 
Prefeitura de Fer-
nandópolis, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Saú-
de, passa a oferecer 
a partir do próximo 

dia 1° de julho uma ala exclusiva pa-

ra atendimento de gestantes na uni-
dade de Saúde do Jardim Pôr do Sol.

A alteração do local é uma das 
ações desenvolvidas durante a pan-
demia e combate ao novo coronaví-
rus, objetivando proteger essas pa-
cientes e evitando o contato com os 
demais serviços e síndromes gripais.

Até o fim da pandemia, todas as 
gestantes serão agendadas e pas-

sarão por acompanhamento na uni-
dade, com exceção das moradoras 
do Jardim Ipanema e Distrito de Bra-
sitânia que permanecerão em suas 
respectivas unidades sem mudan-
ças.

VACInAçãO InFAntIl
Durante o período de combate ao 

COVID-19, a Unidade de Saúde do 
Jardim Pôr do Sol também passa a 

ter um espaço exclusivo para a va-
cinação infantil.

Todas as crianças que recebem 
atendimento nos bairros do municí-
pio deverão ser vacinadas na unida-
de Pôr do Sol, munidas de documen-
tos e carteira de vacinação.  

 A Unidade de Saúde ‘Dr. Gercino 
Mazi’, do Pôr do Sol, fica na Av. Pe-
dro Ferrari, 1595. 

 Da REDAçãO
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à  CASA PRÓPRIA

Imóveis são destinados a famílias com 1,5 a 5 salários mínimos; prefeitura fará a doação do terreno

CDHU assina convênio 
para a construção de 100 
novas moradias em Jales

A 
Companhia de De-
senvolvimento Ha-
bitacional e Urba-
no (CDHU), braço 
operacional da Se-
cretaria de Estado 

da Habitação, e a prefeitura de Ja-
les assinaram convênio para a pro-
dução de 100 moradias de interesse 
social no município. A parceria foi 
firmada na semana passada, duran-
te audiência entre o secretário da 
Habitação, Flavio Amary, e o prefei-
to Flavio Prandi Franco, no Palácio 
dos Bandeirantes, na capital pau-
lista. A reunião contou com a pre-
sença do presidente da CDHU, Rei-

naldo Iapequino, e de diretores da 
Companhia.

“É muito importante prosseguir-
mos com a produção de novas mora-
dias no Estado para manter a econo-
mia ativa e atender as famílias mais 
necessitadas, diminuindo assim o 
déficit habitacional nos municípios”, 
explicou o secretário Flavio Amary.

O novo conjunto habitacional será 
viabilizado por meio da modalida-
de Nossa Casa-CDHU. A prefeitura 
doará à Companhia os lotes dos ter-
renos devidamente registrados em 
cartório de imóveis para a constru-
ção das moradias. Caberá à CDHU a 
elaboração do levantamento planial-
timétrico do terreno e o credencia-
mento para selecionar as empresas 
que executarão o empreendimento. 

A construção será financiada pela 
Caixa Econômica Federal.

Para o presidente da CDHU, Reinal-
do Iapequino, a assinatura de novos 
convênios faz parte de uma amplia-
ção da atuação do governo do Esta-
do. “É muito importante que a gente 
tenha, dentro de um ambiente ad-
verso, com a pandemia, a continui-
dade dos programas, das obras e a 
geração de empregos para que pos-
samos mitigar os efeitos disso para 
a população mais carente”.

“Estamos aqui no Palácio dos Ban-
deirantes em um dia importante 
de assinaturas de convênio. Que-
ro agradecer ao secretário Flavio 
Amary pelo grande trabalho reali-
zado, apesar da dificuldades. Mes-
mo enfrentando todo esse problema 

da pandemia, o Estado consegue ao 
mesmo tempo dar uma notícia tão 
positiva a vários municípios, entre 
os quais o de Jales. O sonho da casa 
própria é um dos mais aguardados 
pela população e estamos felizes de 
poder levar essa notícia tão impor-
tante para a nossa cidade”, disse o 
prefeito Flavio Prandi.

Os imóveis vão atender famílias 
com renda entre 1,5 e 5 salários míni-
mos. A Secretaria de Habitação con-
cederá subsídios aos beneficiários 
conforme a renda familiar. Será pos-
sível contar ainda com subsídios fe-
derais e utilizar o FGTS no financia-
mento habitacional. Desta forma, o 
valor das prestações ficará compatí-
vel com a capacidade de pagamen-
to das famílias.

Parceria foi firmada na semana passada, durante audiência entre o secretário da Habitação, Flavio Amary, e o prefeito Flavio Prandi Franco

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Em live, Pessuto pede 
para que população fique 
em casa e confirma mais 
uma morte por Covid-19

à  PELO FACEBOOK

Santa Casa está com 100% da UTI ocupada

O 
prefeito André Pes-
suto (DEM), em live 
transmitida nesta 
terça-feira, 29, pela 
página oficial da Pre-
feitura de Fernandó-

polis no Facebook, fez um apelo pa-
ra que a população siga as medidas 
de prevenção ao novo coronavírus 

e passou um panorama da situação 
no município. “Tivemos um aumento 
de casos muito grande e hoje a UTI 
da nossa Santa Casa está 100% ocu-
pada. O que agrava tudo isso é que 
todos os leitos da cidade de São Jo-
sé do Rio Preto passaram de 50% de 
ocupação também”, disse André.

Nesta segunda-feira, 29, a San-
ta Casa de Fernandópolis não tinha 
nenhum leito de UTI, na ala especí-
fica para o coronavírus, disponível. 

A unidade conta com seis destes lei-
tos. Na enfermaria são 13 vagas para 
o SUS e cinco para convênios e parti-
culares. Destas, sete estão ocupadas.

“Todas as atitudes necessárias a 
Prefeitura vem tomando, porém, es-
tamos chegando num momento que 
não adianta o prefeito comprar mais 
respirador, não é isso, nós não temos 
mais profissional de saúde para contra-
tar. Isso ocorre em todo lugar”, disse.

“Neste final de semana eu sai às ruas, 

e vi que a culpa não está no comércio 
local, nosso comércio está funcionan-
do corretamente. O grande problema 
está nas festas que estão acontecen-
do nos finais de semana e até durante 
a semana”, pontuou Pessuto.

“Eu preciso fazer esse apelo e a po-
pulação precisa entender que nós já 
estamos sem condições de atender 
a população”.

Pessuto também confirmou mais 
um óbito por coronavírus.

 Da REDAçãO
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Governo de SP anuncia 
cinco respiradores 
para a Santa Casa 
de Fernandópolis

à  EQUIPAMENTOS

Em todo o Estado, mais de dois mil respiradores novos foram distribuídos

O 
Governador João 
Doria anunciou 
nesta segunda-fei-
ra (29) a marca de 
400 respiradores 
entregues às San-

tas Casas e hospitais filantrópicos 
do estado de São Paulo. O número in-
clui 26 equipamentos enviados hoje 
a serviços do interior aos distribuí-
dos nas últimas semanas por meio 
de uma força-tarefa da Secretaria de 
Estado da Saúde. 

Os 26 ventiladores pulmonares dis-
tribuídos hoje destinam-se à Asso-
ciação Lar São Francisco de Assis da 
Providencia de Ilha Solteira (6); às 
Santas Casas de Leme (5), Fernan-
dópolis (5) e de Santo Amaro (5), lo-
calizada na capital; à Associação de 
Caridade da Santa Casa de Misericór-
dia Imaculada Conceição, de Cândi-
do Mota (3) e ao Hospital Beneficen-
te São José de Herculândia (2). 

“O Governo já entregou 2.374 no-
vos respiradores em hospitais de to-
do Estado. Até o final de julho, nossa 
meta é ter três mil novos respirado-
res operando e funcionando no sis-
tema público de saúde do Estado de 
São Paulo”, afirmou Doria. 

Em parceria com a Federação 

das Santas Casas e Hospitais Be-
neficentes do Estado de São Paulo 
(FEHOSP), 59 instituições filantró-
picas ganham reforço com a chega-
da dos 400 novos equipamentos pa-
ra apoiar os municípios no combate 
à COVID-19, em especial, cidades 
com menos de 100 mil e 50 mil ha-
bitantes.    

“O aumento da capacidade hospi-
talar foi impactante em todo interior 
do estado. A ocupação de leitos foi 
inferior a 80% em todas as regiões. 
Hoje, atingimos o número mais bai-
xo de letalidade do estado de São 
Paulo na série histórica, significan-
do sucesso da estratégia da saúde e 
de atendimento hospitalar”, disse o 
Secretário de Desenvolvimento Re-
gional, Marco Vinholi.

Os respiradores possibilitam a 
abertura de novos leitos de UTI, do-
brando o número de vagas desde o 
início da pandemia do novo corona-
vírus e mais que dobrando a capa-
cidade de Terapia Intensiva, ultra-
passando 7 mil leitos de UTI. Com a 
chegada de mais equipamentos, a 
rede seguirá em franca ampliação. 

A lista completa das Santas Casas 
e hospitais filantrópicos beneficia-
dos pode ser conferida em: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/wp-con-
tent/uploads/2020/06/respiradores-
-santa-casa.pdf .    

PREPARO dOs 
REsPIRAdOREs      

Os respiradores enviados para os 
hospitais passam por um processo 
completo de preparação e testagem 
no Complexo do Hospital das Clíni-
cas da Faculdade de Medicina da 
USP, no Centro de Convenções Re-
bouças, na capital.  

No local, dezenas de equipamen-
tos são desembalados, verificados, 
montados, testados, calibrados e re-
checados diariamente. Depois desse 
processo, são encaminhados para os 
hospitais já em condições de uso ime-

diato, com a exigência de que sejam 
instalados e usados para assistência 
aos pacientes com coronavírus. 

A distribuição é técnica e feita pa-
ra os locais com maior demanda de 
internações de casos da COVID-19, 
com estrutura e condição de aber-
tura de novos leitos, permitindo am-
pliação da rede e da capacidade de 
atendimento. Novas remessas de 
respiradores serão entregues no de-
correr de julho, permitindo assim um 
redirecionamento contínuo a outros 
municípios e hospitais de referência 
de todo o estado.

 Da REDAçãO
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à  BOLETIM DIáRIO

Fernandópolis tem
445 casos positivos 
de coronavírus

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

F
ernandópolis regis-
trou nesta segun-
da-feira, 29, mais 26 
testes positivos de 
coronavírus. O mu-
nicípio soma agora 

445 infectados por Covid-19.
O informativo também aponta 

1.019 testes negativos e 225 pacien-
tes curados da doença. Os casos tra-
tados como suspeitos são 27.

A Secretaria de Saúde monitora 
118 casos de síndrome gripal com 
acompanhamento domiciliar.

A Secretaria de 
Saúde monitora 
118 casos de 
síndrome gripal

UTI para Covid-19 da Santa 
Casa está 100% ocupada

à  FERNANDÓPOLIS

Na enfermaria, são sete internados com a doença

A UTI própria para coronavírus da Santa Casa 
de Fernandópolis tinha nesta segunda-feira, 29, 

seis pacientes confirmados para a doença inter-
nados, o que corresponde a 100% da capacidade 
da unidade. 

Outros sete pacientes confirmados para Co-
vid-19 estão na enfermaria. Nesta ala são 18 leitos. 

Os dados constantes no informativo referem-se 
ao registro do número de pacientes internados no 
horário base de sua elaboração, conforme contro-
le do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da San-
ta Casa Fernandópolis. 
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Votuporanga confirma
471 casos de Covid-19

à  REGIãO

Foram 13 novos 
casos nesta
segunda-feira, 29

A 
Secretaria da Saú-
de de Votuporan-
ga registrou nes-
ta segunda-feira 
(29), 13 novos ca-
sos positivos por 
coronavírus.

São eles:
l Masculino (1 caso) entre 20 e 29 

anos ;
l Masculino (2 casos) e Feminino (2 

casos) de 30 a 39 anos;
l Masculino (1 caso) e Feminino (2 

casos) na faixa de idade 40 e 49 
anos;

l Feminino (1 caso) de 50 a 59 anos;
l Masculino (2 casos) e Feminino (1 

caso) de 60 a 69 anos;
l Masculino (1 caso) a partir de 80 

anos.
O município tem 471 casos confir-

mados, com 311 curados e 1104 tes-
tes negativos.
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Metade da Santa Casa 
de Jales está ocupada 
com casos de coronavírus

Meridiano tem 11 
infectados pela doença

à  REGIãO

à  COVID-19

O município tem 207 casos positivos registrados

O 
Boletim Epidemioló-
gico da Prefeitura de 
Jales, desta segun-
da-feira, 29, informa 
que desde as 16 ho-
ras do domingo (28), 

o município recebeu 22 notificações 
de casos suspeitos para a Covid-19.

Nas últimas 24 horas entre todos 
os casos notificados ou em datas an-
teriores e que aguardam resultados, 
24 testaram como negativos para a 
doença. Outros nove exames testa-
ram positivos, sendo mulheres de 16, 
19, 35, 54, 58, 62 e 76 anos; homens 
de 55 e 82 anos. O município tem 207 
casos positivos registrados.

Dos pacientes positivos já diagnos-
ticados e informados, mais 16 pesso-
as cumpriram o período de isolamen-
to domiciliar de 14 dias, conforme 
determinação do Ministério da Saú-
de, e tiveram alta médica, entrando 
para o quadro de curados/recupe-
rados da doença por não apresenta-
rem mais sintomas. Os demais estão 
sendo acompanhados pelos profis-
sionais da Saúde. A Santa Casa local 
tem sete doentes internados na en-
fermaria e três na UTI, o que signifi-
ca 50% do hospital ocupado.

Município monitora 3 casos em situação suspeita

Subiu para 11 o número de casos 

confirmados de coronavírus (co-
vid-19) em Meridiano, município lo-
calizado a 14 quilômetros de Fernan-
dópolis. 

De acordo com o boletim epide-
miológico, 3 casos estão em situa-
ção suspeita e aguardam os resul-
tados dos exames. Uma pessoa está 

internada no hospital. Ainda segun-
do o boletim, não há registros de 
mortes no município em razão da 
doença.
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Em Fernandópolis, 
Casa de Repouso tem
11 casos de coronavírus

Rio Preto registra 
mais três mortes por 
Covid-19 em 24 horas

à  ACOMPANHAMENTO

à  REGIãO

São 6 residentes do local e 5 funcionários

Com a atualização, a cidade tem 2.601 moradores infectados e 78 óbitos

A Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio da Vigilância Epide-
miológica, informou à reporta-
gem que 11 pessoas de uma Ca-
sa de Repouso, situada na zona 

sul de Fernandópolis, testaram positivo para 
o COVID-19, sendo 6 residentes do local e 5 
funcionários.

Todos estão sendo acompanhados pela Saúde 
Municipal, estão em tratamento e isolamento.    

Desde o início da pandemia, no mês de 
março, a Secretaria Municipal de Saúde re-
aliza o trabalho de visitas e acompanhamen-

tos em entidades e Casas de Repouso, a fim 
de orientar sobre os cuidados essenciais pa-
ra o combate ao coronavírus. A ação foi re-
alizada na referida Casa de Repouso por di-
versas vezes. 

Assim que constatado o primeiro caso da 
doença no local, todas as orientações foram 
repassadas aos proprietários e responsáveis.

São José do Rio Preto (SP) registrou na tar-
de desta segunda-feira (29) mais 86 casos 

positivos de coronavírus e três novas mor-
tes. Com a atualização, a cidade tem 2.601 
moradores infectados e 78 óbitos causados 
pela Covid-19.

De acordo com a gerente da Vigilância Epi-

demiológica, Andreia Negri, 20.999 pacien-
tes com estado gripal foram atendidos des-
de o início da pandemia. Deste total, 14.500 
moradores foram testados, sendo 11.899 exa-
mes negativos.
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à  DESOBEDIÊNCIA

Pacientes com Covid-19 
em Jales estariam 
furando o isolamento e 
circulando pela cidade
A informação chega em meio ao aumento de casos
e suspeitos em todo interior do estado de São Paulo

A 
Secretaria de Saúde 
de Jales revelou em 
entrevista ao jorna-
lismo da rádio Re-
gional FM, que está 
recebendo denún-

cias de vizinhos e colegas de pacien-
tes que testaram positivo para Co-
vid-19 e que não estariam cumprindo 

o isolamento domiciliar. A informa-
ção chega em meio ao aumento de 
casos e suspeitos em todo interior 
do estado de São Paulo.

“A pandemia vai apresentando o 
que precisamos ter mais atenção. 
Atualmente, uma de nossas preo-
cupações tem sido o cumprimento 
da quarentena pelo paciente testa-
do positivo. Estamos recebendo vá-
rias denúncias através da popula-
ção. São vizinhos, colegas e amigos 

que relatam que os positivos estão 
caminhando, indo em banco e até 
supermercado!”, contou a secretária 
Maria Aparecida Moreira Martins.

Existem no Código Penal os artigos 
que incluem as responsabilizações 
criminais de pessoas que colocam 
em risco a vida de outras pessoas 
proporcionando formas de contami-
nação.

Maria completou: “O paciente que 
testou positivo e os seus familiares 

precisam cumprir a quarentena. São 
14 dias sem circular, ficando em ca-
sa para evitar que o vírus se propa-
gue. Isso é lei, está no Código Penal 
e é crime colocar em risco a vida de 
outra pessoa. Esse é um grande pro-
blema de saúde publica que precisa 
ser respeitado! Vamos ter que tomar 
providência com essas pessoas que 
não estão adotando as medidas!”. 

Fonte: Foco News
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à  FISCALIZAçãO

Doria determina multa 
de R$ 500 para quem não 
usar máscara no Estado
Penalização para estabelecimentos comerciais será de R$ 5 mil

O governador de São 
Paulo, João Doria 
(PSDB), anunciou 
no começo da tarde 
desta segunda-feira 

(29) que pessoas serão multadas 
em R$ 500, caso não estejam uti-
lizando máscaras em locais públi-
cos. A multa vale para moradores 
de todo Estado de São Paulo.

O tucano também afirmou que 
estabelecimentos comerciais, a 
partir de julho, serão multados em 

R$ 5 mil caso clientes ou funcioná-
rios estejam sem máscara. “Se (o 
comércio) tiver 20 pessoas (sem 
máscara), serão 20 multas suces-
síveis (de R$ 5 mil)”, disse Doria 
em coletiva no Palácio dos Ban-
deirantes.

“Importância é alertar para que 

usem máscaras. Valor (arrecada-
do com multas) será revertido pa-
ra o programa Alimento Solidário. 
Valor integral para essa finalida-
de”, disse Doria.

A fiscalização será feita pela 
Vigilância Sanitária do Estado e 
também dos municípios.
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Polícia procura autor de 
tentativa de homicídio na 
zona norte do município

à  SOB INVESTIGAçãO

Não há informações sobre a motivação do crime

A 
Polícia Civil procura 
o autor dos dispa-
ros de arma de fo-
go contra um rapaz 
de 37 anos O fato 
aconteceu na noite 

deste domingo, dia 28, em uma pon-
te que liga o Jardim Araguaia ao Al-
to das Paineiras, zona norte de Fer-
nandópolis.

Segundo apurou a reportagem, a 
vítima foi atingida com um tiro no 
abdômen e o projetil teria saído nas 
costas. Ela foi socorrido por uma uni-
dade do Samu até a Santa Casa de 
Fernandópolis.

Não há informações sobre a moti-
vação do crime. 
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Guarda Civil Municipal 
flagra festa com cerca de
50 pessoas na região
Proprietário do imóvel foi levado à delegacia e autuado por desrespeitar
decreto e oferecer bebidas alcoólicas para menores de idade

à  QUARENTENA

A 
Guarda Civil Mu-
nicipal (CGM) in-
terrompeu uma 
festa realizada 
em uma casa du-
rante a pande-

mia do novo coronavírus, no bair-
ro Jardim Nazareth, em São José 
do Rio Preto, na madrugada des-
te domingo, 28.

De acordo com a GCM, aproxima-
damente 50 pessoas participavam 
do evento, que foi descoberto de-
pois de uma denúncia de pertur-
bação de sossego. Entre os partici-
pantes estavam, ao menos, quatro 
menores de idade, sendo duas me-
ninas e dois meninos.

Depois de os agentes constata-
rem o consumo de bebidas alcoó-
licas entre adolescentes e o des-
respeito ao decreto municipal 
publicado por conta da pandemia 

de Covid-19, o proprietário, os me-
nores de idade e outros jovens fo-
ram levados à delegacia.

Segundo a GCM, o dono do imó-
vel foi autuado por infração de 
medidas sanitárias e por entre-
gar bebidas alcoólicas, produtos 
cujos componentes possam cau-
sar dependência, a menores de 
idade. O valor da multa não foi di-
vulgado. O caso foi registrado e 
será investigado pela Polícia Ci-
vil.

CAsOs dE COROnAVíRus
No mesmo dia em que o evento 

foi realizado, Rio Preto confirmou 
154 novos casos positivos de coro-
navírus e mais uma morte pela Co-
vid-19. De acordo com a Secretaria 
de Saúde, 2.397 moradores foram in-
fectados e 71 óbitos ocorreram até 
a tarde de sábado. A última pacien-
te a entrar para a lista de mortes foi 
idosa de 91 anos.

Fonte: G1

Guarda flagra festa durante a pandemia em Rio Preto
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Acidentes fatais 
entre motociclistas tem 
alta de 37,9% durante a 
quarentena no Estado

à  ÍNDICES

Jovens entre 18 e 24 anos correspondem a 34% do total
de óbitos entre condutores de veículos de duas rodas

A
pesar da quarente-
na recomendada por 
causa da pandemia 
do novo coronavírus, 
o cenário do trânsi-
to em São Paulo é 

alarmante para os motociclistas. Em 
maio, o estado registrou 179 óbitos 
entre os motoqueiros, um aumento 
de 7,2% na comparação com o mes-
mo período de 2019, segundo o Info-
siga-SP. Já na cidade de São Paulo, o 
índice cresceu para 37,9%.

As maiores vítimas de acidentes fa-
tais são pessoas na faixa etária en-
tre 18 e 24 anos, que correspondem a 
uma fatia de 34% do total no estado, 
na região metropolitana o índice entre 
pessoas com essa idade é de 32,5%.

Segundo a especialista em tecnolo-
gia para educação digital e CEO da 
Younder, Cláudia de Moraes, fatores 
como a inexperiência e falta de habi-
lidade dos motociclistas contribuem 
para o índice de mortalidade. “Mui-
tas dessas pessoas vão para as ru-
as sem o preparo necessário. O ideal 
seria ensinar os motociclistas a de-
senvolverem habilidades e conhe-
cimentos para que tenham consci-
ência da importância de trafegar de 
forma segura nas ruas”, diz.

Além da inexperiência, outro fator 
associado ao número de óbitos é o 
aumento das entregas por aplicati-
vos. Somente na capital paulista, as 
entregas por apps de delivery cres-
ceram 700% durante a quarentena. 
Cláudia acredita que este crescimento 
pode trazer novos desafios aos moto-
ciclistas e às empresas. “Muitas pes-

soas perderam seus empregos e se 
tornaram iniciantes nesta modalida-
de. Dirigir profissionalmente é muito 
diferente de quem pega uma moto-
cicleta somente aos finais de sema-
na, no entanto, nem todos recebem 
a formação adequada”, afirma.

Um caminho para a reversão do nú-
mero de acidentes é o treinamento, 

com foco na capacitação, conscien-
tização e desenvolvimento de habili-
dades. “Os motoristas estão na linha 
de frente dos riscos no trânsito e são 
responsáveis não só pelas próprias 
vidas, mas pelas de terceiros. Os trei-
namentos protegem o condutor e ter-
ceiros dos riscos envolvidos no trân-
sito, além de resguardar a imagem 

e custos da empresa. A capacitação 
também aborda questões como se-
gurança e bons hábitos, mas podem 
focar diretamente nas metas e obje-
tivos buscados pela empresa, sejam 
eles o uso consciente de combustí-
vel, a redução no número de multas, 
foco na produtividade e na preser-
vação de vidas no trânsito”, explica.
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atos oficiais
D E C R E T O Nº. 2.339 DE 29 DE JUNHO DE 2020

(Informa o Valor da Terra Nua de imóveis localizados na Zona Rural, deste Município).
JOSE CARLOS BARUCI, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca de Estrela d’Oeste, 

Estado de São Paulo etc., no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando a edição da Instrução Normativa nº RFB nº 1877 de 14 de março de 2019, onde dá as diretri-

zes para a elaboração do Valor da Terra Nua no Município;
Considerando, as pesquisas realizadas junto ao IEA – Instituto de Economia Agrícola, ainda dados da Se-

cretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e laudo agronômico próprio.
Considerando, finalmente a realização de satisfazer obrigação tributária acessória, por motivo de revalida-

ção do Convenio ITR, firmado entre este município e a Receita Federal do Brasil.
RESOLVE DECRETAR O SEGUINTE:
Artigo 1º - Fica fixado o valor da terra nua, para fins de recolhimento de ITBI, por hectare, situada dentro 

do município de São João das Duas Pontes, na forma abaixo;

AVISO:
RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA CARTA CONVITE Nº 03/2020.

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 5.078/2020, torna público e para conhe-
cimento doslicitantes  que, em sessão  [  x  ]  pública [   ] reservada da mesma, datada de 10 de junho de 2020, 
às 15:00 horas, após o exame das documentações e propostas apresentadas e adotado o critério de julgamento 
prescrito no Edital, chegou-se ao seguinte resultado classificatório, conforme quadro abaixo, referente a Con-
tratação de profissional ou sociedade de advocacia, visando a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, 
no sentido de atender os exercícios de 2020/2021, obedecendo os serviços constantes do termo de referência.

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto nº 2.134 de 08 de junho de 2017 e Decreto nº 2.255 de 01 de julho de 2019

São João das Duas Pontes, 29 de junho de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA

LINDOMAR ROBERTO VISSOTI
Diretor Mun. de Administração

Uma publicação: Terça-feira, dia 30 de Junho de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.807.

E, para constar e ninguém possa alegar ignorância, fez publicar o presente aviso, a partir do qual dispensa 
o prazo legal para recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

S.J.das Duas Pontes, 15 de junho de 2020.
VALDIR DOS SANTOS

Presidente da CPL
Uma publicação: Terça-feira, dia 30 de Junho de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.807.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADA: SÉRGIO HENRIQUE GRASSI – AUTO CENTER SH.
OBJETO: Contratação de empresa do ramo, de mão de obra mecânica e fornecimento de peças no conserto 

e reparo do veículo Bora, placa DBS: 4255, cadastrado na Diretoria Municipal de Administração desta Muni-
cipalidade, para atender os serviços existentes desta Municipalidade, no corrente exercício. 

CONTRATO: Nº 026/2020 = PROCESSO 056/2020.
VALOR DO CONTRATO: R$ 7.150,00.
PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias.

São João das Duas Pontes, 18 de junho de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 30 de Junho de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.807.

COMUNICADODEHOMOLOGAÇÃO/A D J U D I C A Ç Ã O
Em razão de dispensa do prazo normal de recurso, e, o que consta na sugestão da comissão de licitação do 

exercício de 2020, bem como do parecer jurídico da Municipalidade, RESOLVE, HOMOLOGAR E ADJU-
DICAR, o objeto da C.Convite nº 03/2020, em favor da empresa: HENRI DIAS E FERNANDO TOBAL SO-
CIEDADE DE ADVOGADOS,referente a proposta comercial  apresentada em 10 de junho de 2020, por se 
tratar de menor preço global apresentado no certame .

São João das Duas Pontes (SP), 16 de junho de 2020
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 30 de Junho de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.807.

AVISO REVOGAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL n.º 015/2020 Processo n.º 050/2020. Marcio Hamilton Castrequini Borges, Pre-
feito Municipal de Mira Estrela, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, nos termos do art.49 da 
Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, REVOGO, como revogado está o Processo Licitatório “Pregão Presencial 
n.º 015/2020 – Processo n.º 050/2020  “Aquisição de Um (01) Veículo (Ambulância Tipo A) para transporte 
de pacientes, 0km”. Mira Estrela-SP, 25.06.2020 - Prefeito Municipal – Marcio Hamilton Castrequini Borges.

Uma publicação: Terça-feira, dia 30 de Junho de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.807.

 

D E C R E T O Nº. 2.339 DE 29 DE JUNHO DE 2020.

              (Informa o Valor da Terra Nua de imóveis localizados na Zona Rural, deste Município).

                     JOSE CARLOS BARUCI, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca 
de Estrela d’Oeste, Estado de São Paulo etc., no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, e

   Considerando a edição da Instrução Normativa nº RFB nº 1877 de 14 de março de 
2019, onde dá as diretrizes para a elaboração do Valor da Terra Nua no Município;

   Considerando, as pesquisas realizadas junto ao IEA – Instituto de Economia Agrícola, 
ainda dados da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, e laudo agronômico próprio.

	 	 	 Considerando,	 finalmente	 a	 realização	de	 satisfazer	 obrigação	 tributária	 acessória,	
por	motivo	de	revalidação	do	Convenio	ITR,	firmado	entre	este	município	e	a	Receita	Federal	do	Brasil.

                            RESOLVE DECRETAR O SEGUINTE:

Artigo 1º	-	Fica	fixado	o	valor	da	terra	nua,	para	fins	de	recolhimento	de	ITBI,	por	hectare,	situada	dentro	
do	município	de	São	João	das	Duas	Pontes,	na	forma	abaixo;

Ano Lavoura Ap-
tidão boa

Lavoura Apti-
dão regular

Lavoura Apti-
dão restrita

Pastagem 
Plantada

Silvicultura 
ou Pastagem 
Natural

Preservação 
da Fauna e 
Flora

2020 R$ 23.500,00 R$20.800,00 R$.18.750,00 R$ 16.250,00 R$ 12.750,00 R$10.500,00

Artigo 2º - Este decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário, em especial o 
Decreto nº 2.134 de 08 de junho de 2017 e Decreto nº 2.255 de 01 de julho de 2019

                    São João das Duas Pontes, 29 de junho de 2020.

JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO NA DATA SUPRA

Lindomar Roberto Vissoti

Diretor Mun. de Administração
AVISO:

RESULTADO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA CARTA CONVITE Nº 03/2020.

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria n.º 5.078/2020, torna público e para conhecimento dos 
licitantes  que, em sessão  [  x  ]  pública [   ] reservada da mesma, datada de 10 de junho de 2020, às 15:00 horas, após 
o exame das documentações e propostas apresentadas e adotado o critério de julgamento prescrito no Edital, chegou-se 
ao seguinte resultado classificatório, conforme quadro abaixo, referente a Contratação de profissional ou sociedade de 
advocacia, visando a prestação de serviços de Assessoria Jurídica, no sentido de atender os exercícios de 2020/2021, 
obedecendo os serviços constantes do termo de referência.

CLASSIFICAÇÃO EMPRESA
1ª LUGAR HENRI DIAS E FERNANDO TOBAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
2º LUGAR WILSON FRANCISCO DOMINGUES

E, para constar e ninguém possa alegar ignorância, fez publicar o presente aviso, a partir do qual dispensa o prazo legal 
para recurso, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

S.J.das Duas Pontes, 15 de junho de 2020.

VALDIR DOS SANTOS

Presidente da CPL

(17) 99674-2907 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 400 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 42 MIL +  TRANSF.  DIV.
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Zan, ícone do basquete 
em Estrela d’Oeste, 
é a 6ª vítima fatal de 
Covid-19 no município

à  LUTO

Vítima tinha 83 anos e 
estava internada na Santa 
Casa de Fernandópolis

E
strela d’Oeste registrou no último 
sábado, 27, a 6ª morte por corona-
vírus no município. A vítima é o pro-
fessor de basquete, Zan, lenda do 
esporte regional e um dos respon-
sáveis por disseminar a modalida-

de na região na década de 70.
Zan tinha 83 e estava internado na Santa Casa 

de Fernandópolis desde o dia 20 deste mês, por 
causa dos sintomas da doença. 

Entidades ligadas ao basquete regional presta-
ram, nas redes sociais, homenagens ao professor. 
“Neste sábado recebemos a noticia de seu faleci-
mento, mais uma vitima do covid-19, O Prof. Zan 
sempre foi um grande ser humano muito querido, 
sempre tinha uma palavra de incentivo, amante 
do basquete em seus 83 anos de vida”, escreveu a 
Adecbv, projeto de basquete para crianças em Fer-
nandópolis, em nota publicada nas redes sociais.

A página da APAB no Facebook também lamen-
tou a morte de Zan. “Nosso Basquete hoje está em 
Luto pois perdemos um grande incentivador do es-
porte (basquete) mais que um professor um amigo 
que sempre nos ensinou dentro e fora de quadra”.

Ex-alunos relembraram do professor em comen-
tários nas redes sociais. “Triste notícia, ele foi meu 
técnico nos jogos da juventude de 2008, o basque-
te perde muito e agradece por uma vida dedica-
da ao esporte. Meus sentimentos aos familiares”. Zan tinha 83 anos de idade, muitos deles dedicados ao basquete
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MAlhAçãO
Terça-feira, 17h30

Lica acorda ao lado de Felipe. Tina chega em ca-
sa de manhã e foge de Mitsuko. Fio reclama com 
Ellen por não terem dormido juntos. Keyla discute 
com Tato por causa de Deco, e Benê oferece ajuda 
ao rapaz. Julinho procura por Josefina. Keyla pe-
de a Benê para não contar a ninguém que Deco é o 
pai de Tonico. Nena, Das Dores e Anderson se sur-
preendem ao verem que Fio dormiu no quarto de 
Ellen. Marta e Lica se espantam ao encontrarem, 
respectivamente, Felipe e Luís na mesa do café da 
manhã. Keyla sai com Deco para conversar. Lica re-
clama de Marta estar namorando Luís. Malu se ofe-
rece para ajudar Clara a reconquistar Felipe. Keyla 
tenta resistir às investidas de Deco. 

tOtAlMEntE dEMAIs
Terça-feira, 19h15

Cassandra comenta com Adele e Débora que 
desconfia da relação de Lili e Rafael. Rafael e Lili 
se beijam, e o fotógrafo confessa que está apai-
xonado por ela. Maurice conta a Carolina que a 
Excalibur é o único patrimônio da família. Ca-
rolina diz a Pietro que deseja ganhar a aposta 
para prejudicar Arthur e sua família. Germano 
procura Rafael. Florisval pede à atriz que fique 
mais tempo em sua casa. Jamaica beija Lu. Di-
no descobre que Eliza está participando do con-
curso e avisa a Peçanha que apreenderá o di-
nheiro da enteada.

nOVO MundO 
Terça-feira, 18h00

Elvira implora que Hugo não conte que ela está 
viva. Anna finge se irritar com Thomas. Joaquim 
informa a Olinto quando irá fugir com Anna e Vi-
tória. Pelópidas convida Licurgo para cozinhar na 
Feira de Curiosidades. Hugo revela a Elvira que 
veio ao Brasil para recuperar algo que lhe perten-
ce. Peter e Amália se preocupam com Libério e Ce-
cília. Joaquim pede para Leopoldina ajudá-lo em 
seu plano. Matias se revolta com a decisão de Se-
bastião de se casar Cecília. Leopoldina descobre 
que está grávida. Dom Pedro conta a Domitila da 
gravidez de Leopoldina. Matias revela a Cecília 
que é seu irmão. Joaquim avisa a Quinzinho so-
bre a fuga e ele chama por Elvira.

As AVEntuRAs dE POlIAnA 
Terça-feira, 20h30

João visita Poliana e leva feijão para distraí-la. Anto-
nio chega e conta a eles que Waldisney fez Nanci de 
refém. Gleyce fala para Jeff que Waldisney foi pre-
so e diz que ele e o Rato. Jeff revela para Gleyce que 
sabia que Waldisney é o Rato e conta que ele o ame-
açava. Nanci consegue fujir e é acolhida por Mirela 
e dona Branca. Glória vai falar com Pendleton e per-
gunta se ele que roubou as jóias da família da Luisa. 
Marcelo e Luisa recebem uma mensagem no celu-
lar dizendo que Poliana está paraplégica. Falcão fala 
para Lindomar não fazer o enredo da escola de sam-
ba. As crianças do clubinho desconfiam que Pend-
leton está mentindo e acham que Ester está envol-
vida no acidente de Poliana. 

APOCAlIPsE
Terça-feira, 20h50

Zoe conversa com Soraya sobre o fim dos tempos. Ben-
jamin encontra um professor indicado por Rodrigo e 
eles conversam sobre a bíblia. André beija Brenda. 
Ângela coloca Henrique para dar conta dos afazeres 
domésticos. Talita diz que Estela está apaixonada por 
Felipe. Adriano tenta alertar Débora para o caráter de 
Ricardo. Marta atualiza Benjamin sobre as novidades 
familiares. Susana pede para Alan não pegar no pé de 
Benjamin. Henrique se encontra às escondidas com 
Dudu e pede para o policial ajudá-lo a fugir do país. Na-
tália chega e Dudu se esconde. César diz para Guido 
que uma terceira guerra mundial está por vir. Débora 
conta para Ricardo que Adriano falou mal dele. Benja-
min pede explicações à Susana sobre a morte de Jesus. 

FInA EstAMPA
Terça-feira, 21h00

Tereza Cristina entra em contato com um detetive 
particular. Letícia vai embora ao saber que Chiara es-
tá indo para a casa de Juan Guilherme. Paulo confes-
sa a Esther que sente ciúmes de Vitória. Fred chega 
ao restaurante de René e lembra da proposta de Te-
reza Cristina. Baltazar se irrita ao ver Crô em sua ca-
sa. Antenor liga para Patrícia. Guaracy questiona Es-
ther sobre a proposta de Paulo. Pereirinha se encontra 
com Tereza Cristina. Griselda e René namoram pe-
lo telefone. Chiara chega à casa de Juan Guilherme. 
Vilma e Carol se esforçam para alegrar Letícia. Celi-
na fala para Henrique que a volta de Pedro Jorge de-
pende de sua melhora. Enzo pede para Danielle ficar 
com ele. Chiara avisa que tem poucos meses de vida. 

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIEs
Mudanças à vista! Deci-
sões importantes sobre 

o futuro, vida familiar e carreira mo-
vimentarão a semana. Júpiter e Plu-
tão alterarão rotas. Acerte o rumo e 
encontre um caminho de maior reali-
zação. Algum desapego também fa-
rá parte do pacote. Mudança de pa-
drões trará mais liberdade e leveza. 
Proximidade com a família. Encare 
conversas difíceis e resolva o passado.

tOuRO
Algumas crenças cairão. 
Assuma novos conceitos. 

Velhas filosofias não farão mais senti-
do. Fortaleça seu prestígio e reputa-
ção nesta semana. Bom para resolver 
assuntos de justiça, tomar decisões 
sobre curso ou atividade acadêmica 
e formalizar um empreendimento. 
Planos do casamento ou de socieda-
de poderão mudar. Analise detalhes 
e renegocie contratos.

GêMEOs
Resolva assuntos práti-
cos e organize as finanças 

nesta semana. Mercúrio retrógrado e 
Sol na área do dinheiro apontarão fa-
lhas no gerenciamento, desperdícios, 
recursos disponíveis e soluções para 
aumentar os rendimentos. Hora tam-
bém de esclarecer seus direitos, reu-
nir documentos e avaliar detalhes de 
contratos. Administre posses e patri-
mônio com consciência.

CânCER
Assuma maior liderança 
e poder. A semana trará 

estruturações e desafios no campo 
profissional. Mercúrio retrógrado em 
seu signo cobrará atenção ao tom das 
palavras e esclarecimentos. Sol tam-
bém em seu signo contribuirá com 
brilho e empatia nas reuniões, entre-
vistas e apresentações. Conquiste re-
conhecimento e construa segurança 
para o futuro.

lEãO
A rotina poderá mudar nes-
ta semana. Assuma mais 

poder no trabalho, inove a carreira e 
pratique nova filosofia. Hora de forta-
lecer a confiança nas relações próxi-
mas e somar forças. Conte com apoio 
de amizades, autoridades e pessoas 
influentes. Conexões internacionais 
abrirão portas. Você poderá formali-
zar uma parceria profissional e con-
quistar maior prestígio. 

VIRGEM 
Decisões de mudança e 
conexões profissionais po-

derosas marcarão esta semana que 
anuncia maior proximidade com sua 
missão e com amizades do passado. 
Movimentações na equipe e restri-
ções no trabalho poderão causar des-
confortos. Não se envolva com supo-
sições, boatos e disputas de poder. 
Verdades virão à tona e orientarão 
suas escolhas. Paixão em alta!

lIBRA
Formalize uma parceria 
e fortaleça a posição pro-

fissional. A semana trará reconheci-
mento, poder, autoconfiança e maior 
segurança nas relações. Desfaça um 
mal-entendido e ajuste metas. Um 
conflito de relação cobrará despren-
dimento e uma dose maior de flexibi-
lidade. Use seu talento diplomático e 
evite confrontos. Abandone um hábi-
to nocivo e equilibre a saúde. 

EsCORPIãO
Novo projeto ganhará for-
ma nesta semana. Acelere 

a produção no trabalho e espere por 
bons resultados. Fase positiva tam-
bém para divulgações. Júpiter e Plu-
tão incentivarão estratégias de comu-
nicação e maior exposição. Desenvolva 
novas habilidades e conquiste maior 
relevância. Respostas de parceiros e 
trâmites de documentos poderão atra-
sar, com Mercúrio retrógrado. 

sAGItÁRIO
Concretize ideias. Planos 
de mudança continuarão 

em destaque nesta semana. Conte 
com poder de negociação nas transa-
ções comerciais, dívidas e cobranças. 
Você poderá dar uma virada positiva 
no trabalho e na vida. Experimente 
uma atividade diferente. Bom perío-
do para explorar talentos e criar no-
vos projetos. Harmonia nas relações. 
Firme parcerias. 

CAPRICóRnIO
A passagem de Júpiter 
por Plutão em seu signo 

anuncia mudança no projeto de vida, 
nesta semana. Encontre soluções ori-
ginais para viabilizar projetos do ca-
samento e de trabalho. Assuntos de 
moradia ou família cobrarão decisões 
e dose maior de paciência. Negocia-
ções em andamento. Conte com atra-
sos ou alteração de planos e mais li-
berdade também.

AquÁRIO
Mudanças acontecerão de 
dentro para fora. A pas-

sagem de Júpiter por Plutão revela-
rá sentimentos profundos. Bom pa-
ra transformar padrões emocionais 
e diminuir pressões internas. Comu-
nicações tensas no trabalho. Talvez 
precise renegociar um contrato e ga-
nhar espaço para atividades diferen-
tes. Comece um curso on-line. Amor 
com mais paixão.

PEIXEs
Afastamento de uma ami-
zade e ingresso num novo 

grupo marcarão a passagem de Júpi-
ter por Plutão que mudará o ambiente 
social, nesta semana. Bom momento 
para iniciar projetos. Decida investi-
mentos com calma. O período pedi-
rá cautela e planejamento financei-
ro. Uma paixão dará sabor intenso à 
vida. Despesas com os filhos aumen-
tarão. Criatividade em alta! 
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celebridades
Polícia encerra festa 
com show de Bruno, da 
dupla com Marrone

à  DESOBEDIÊNCIA!

Cerca de 40 pessoas estavam no evento. Sertanejo diz
que não sabia que festa teria tantas pessoas

A 
Polícia Militar encer-
rou uma festa que 
teve show com o 
sertanejo Bruno, da 
dupla com Marrone, 
em Caldas Novas, 

no sul de Goiás. O evento aconte-
ceu no sábado, às margens do Lago 
Corumbá e reuniu cerca de 40 pes-
soas. Um decreto municipal proíbe 
aglomerações na cidade.

Segundo a PM, o dono do evento 
disse que era uma comemoração de 
aniversário e reuniu amigos e fami-
liares.

Vídeos e fotos que circulam em re-
des sociais mostram o cantor Bruno 
se apresentando em um palco ao la-
do de músicos que o acompanham 
nos shows.

Por telefone, a assessoria de im-
prensa do músico disse que ele foi 
contratado para cantar em uma con-
fraternização em família e que o con-
tratante disse que seriam poucas 

pessoas. Porém, ao chegar ao local, 
Bruno viu que havia uma quantida-
de maior de participantes.

Ainda segundo a assessoria, o 
contratante disse que todas as pes-
soas presentes foram testadas pa-
ra a Covid-19 e o resultado foi nega-
tivo. O músico ficou cerca de uma 
hora no evento e não estava mais 
no local quando a polícia encerrou 
a festa.

A Polícia Militar registro um Ter-
mo Circunstanciado de Ocorrência 
(TCO) contra o organizador da fes-

ta. A equipe também dispersou os 
convidados do local.

A Secretaria de Meio Ambiente de 
Caldas Novas informou ainda que 
foi ao local e que fez um auto de in-
fração contra o dono do evento por 
desobediência aos decretos muni-
cipais. A multa pode chegar a mais 
de R$ 30 mil.

Uma audiência na Justiça sobre 
o caso foi marcado para o dia 3 de 
julho.

Fonte: RP10

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  TERCEIRO FILHO

Os dois já são pais das meninas Ayra, 5, e Kyara, 3

Kyra Gracie e Malvino 
Salvador revelam que terão 
primeiro filho menino

O 
ator Malvino Salvador e sua 
esposa, a campeã de Jiu-Jit-
su Kyra Gracie, anunciaram na 
noite deste domingo, 28, que 
o terceiro filho do casal será 
um menino. Os dois já são pais 

das meninas Ayra, 5, e Kyara, 3. “Hoje desco-
brimos que vem um meninao pra completar o 
nosso time. Estamos muito felizes”, escreveu 
Kyra em seu perfil no Instagram, com uma fo-
to do chá de revelação. “Kimoninho ja esta em 
producao”.

Apesar de estar passando por uma gravidez 
não planejada, a lutadora se sente tranquila 
porque “já sabe como funciona o roteiro”. Em 

entrevista à reportagem, ela contou que “ser 
mãe, para mim, é a melhor sensação do mun-
do. É como acordar apaixonada todos os dias. 
E tem que ter muita paciência também”.

Kyra apostava que teria uma terceira menina, 
enquanto Malvino, assim como Ayra e Kyara, 
acreditavam que viria um menino. 

Fonte: Folhapress

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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social

O jovem 
Guilherme 

sestari 
comemora 
a chegada 

dos seus 19 
anos nesta 

semana. 
Parabéns!

natan sechi recebe o felicitações de amigos
e familiares pelo seu aniversário. Na foto,
o carinho especial de sua namorada Mari.

Bruna Rodrigues comemora mais um ano de vida
ao lado do marido léo e dos filhos. Parabéns!

Parabéns e 
muitos anos 
de vida para 

Fabiano 
Melo dos 

santos que 
completa 
mais um 

ano de 
vida nesta 

semana.


