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à  EnFREntAmEnto ao coRonAVíRUs

Recursos serão pagos em parcela única; 
pagamento ainda não tem previsão

o Governo Federal publi-
cou na última quarta-
-feira, 1º, Portaria que 
destina recursos finan-
ceiros aos municípios 

para o enfrentamento da pandemia 
do coronavírus. Serão distribuídos R$ 
13,8 bilhões que deverão ser aplica-

dos exclusivamente para o combate 
á covid-19. Fernandópolis receberá, 
em parcela única, R$ 4.517.820,00, 
valor semelhante ao repassado pa-
ra Votuporanga R$ 4.964.972,00. Ja-
les e Santa fé do Sul vão receber R$ 
2.562.931,00 e 4.255.535,00 respecti-
vamente. Página A13

à  PRoGRAmA nossA cAsA

CDHU abriu credenciamento para a construção 
de mais 4.525 mil moradias pelo programa

macedônia, Valentim 
Gentil e cardoso estão 
entre as cidades que 
receberão moradias 

a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU), braço 
operacional da Secretaria de Estado da 
Habitação, abre o segundo edital de cre-
denciamento de empresas para a pro-

dução de mais 4.525 unidades habita-
cionais do Programa Nossa Casa, em 
parceria com a Caixa Econômica Federal. 
Serão 35 empreendimentos, que vão ser 
edificados em 28 municípios. Página A6

município chega a
542 casos de covid-19
e contabiliza 
mais um óbito      Página A14

Vereadores são cassados 
por irregularidades
em contrato jurídico

Na última sessão da Câmara Mu-
nicipal de Pedranópolis, a maioria 
dos vereadores decidiu cassar os 

mandatos dos vereadores Evanir Ro-
mano Vicente de Lima e Luiz Regi-
naldo Savoine. Página A4

à  PEDRAnÓPoLIs

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 02/07/20

 23°

 9°

0mm
0%


chuva

84%
40%

S
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 03/07/20

 25°

 13°

0mm
0%


chuva

66%
35%

S
8km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 04/07/20

 27°

 12°

0mm
0%


chuva

63%
33%

E
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 05/07/20

 30°

 15°

0mm
0%


chuva

58%
28%

NE
13km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 06/07/20

 31°

 16°

0mm
0%


chuva

64%
28%

N
14km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 07/07/20


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 - 02/07/20

 23°

 9°

0mm
0%


chuva

84%
40%

S
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 03/07/20

 25°

 13°

0mm
0%


chuva

66%
35%

S
8km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 04/07/20

 27°

 12°

0mm
0%


chuva

63%
33%

E
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 05/07/20

 30°

 15°

0mm
0%


chuva

58%
28%

NE
13km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 06/07/20

 31°

 16°

0mm
0%


chuva

64%
28%

N
14km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 07/07/20


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

/

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 02/07/20

 23°

 9°

0mm
0%


chuva

84%
40%

S
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 03/07/20

 25°

 13°

0mm
0%


chuva

66%
35%

S
8km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 04/07/20

 27°

 12°

0mm
0%


chuva

63%
33%

E
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 05/07/20

 30°

 15°

0mm
0%


chuva

58%
28%

NE
13km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 06/07/20

 31°

 16°

0mm
0%


chuva

64%
28%

N
14km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 07/07/20


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 - 02/07/20

 23°

 9°

0mm
0%


chuva

84%
40%

S
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 03/07/20

 25°

 13°

0mm
0%


chuva

66%
35%

S
8km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 04/07/20

 27°

 12°

0mm
0%


chuva

63%
33%

E
10km/h


vento

06:57h
17:53h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 05/07/20

 30°

 15°

0mm
0%


chuva

58%
28%

NE
13km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 06/07/20

 31°

 16°

0mm
0%


chuva

64%
28%

N
14km/h


vento

06:57h
17:54h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 07/07/20


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



A2 | Loteria | SEXTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2020  

à  soRtE

Quina teve 51 apostas ganhadoras;
cada uma receberá R$ 43.339,89

mega-sena, concurso 
2.275: ninguém acerta 
as seis dezenas e prêmio 
vai a R$ 27 milhões
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N
inguém acer-
tou as seis deze-
nas do concurso 
2.275 da Mega-
-Sena, realiza-
do na noite de 

quarta-feira, 1º, no Espaço Lote-
rias Caixa, no terminal Rodoviá-
rio Tietê, na cidade de São Paulo. 
O prêmio acumulou.

As dezenas sorteadas foram: 02 - 
04 - 25 - 36 - 50 - 53.

A quina teve 51 apostas ga-
nhadoras; cada uma receberá R$ 
43.339,89. A quadra teve 3.212 
apostas vencedoras; cada uma le-
vará R$ 983,06.

O próximo concurso (2.276) será no 
sábado, 4. O prêmio é estimado em 
R$ 27 milhões.

PARA APOSTAR
NA MEGA-SENA

As apostas podem ser feitas até as 

19h (horário de Brasília) do dia do 
sorteio, em qualquer lotérica do pa-
ís ou pela internet, no site da Caixa 
Econômica Federal – acessível por 
celular, computador ou outros dis-
positivos. É necessário fazer um ca-
dastro, ser maior de idade (18 anos 
ou mais) e preencher o número do 
cartão de crédito.

PROBABILIDADES
A probabilidade de vencer em ca-

da concurso varia de acordo com o 
número de dezenas jogadas e do ti-
po de aposta realizada. Para a aposta 
simples, com apenas seis dezenas, 
com preço de R$ 4,50, a probabili-
dade de ganhar o prêmio milioná-
rio é de 1 em 50.063.860, segundo 
a Caixa.

Já para uma aposta com 15 deze-
nas (limite máximo), com o preço 
de R$ 22.522,50, a probabilidade de 
acertar o prêmio é de 1 em 10.003, 
ainda segundo a Caixa.

Fonte: G1

 Da REDAção
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à  ZonA noRtE

Represa já abasteceu a cidade em décadas anteriores

Empresas vencem 
licitação para iniciar 
desassoreamento
da represa Beira Rio

N
a modalidade 
pregão, três em-
presas vence-
ram licitação pa-
ra obras que vão 
desassorear o re-

servatório da Sabesp, localizado 
na avenida Augusto Cavalin, zona 
norte de Fernandópolis. As obras 
vão custar cerca de R$ 372 mil e 
o recurso será oriundo do gover-
no do Estado de São Paulo. A li-
citação foi dividida em três lotes 
e cada empresa venceu uma das 
modalidades. 

O lote 1 será o aluguel de uma 
draga, objetivando a extração de 
areia para aumento da profundi-
dade. Foi vencido pela empresa 
Águia Licitações, de Catanduva. 
Valor de R$ 14.990,00

O lote 2 visa o uso de uma es-
cavadeira para retirada de resí-
duos das margens da represa e 

será realizada pela Fantasia Di-
nâmica, de Andradina. Valor de 
R$ 20.900,00.

O lote 3 objetiva o transpor-
te dos resíduos retirados da re-
presa. O serviço será realiza-
do pela empresa GG Piscina, 
de Fernandópolis. Valor de R$ 
335,940,00.

 Da REDAção

contato@oextra.net
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à  cRÉDIto

O veto está publicado no Diário Oficial da União (DOU)

Bolsonaro veta 
suspensão de cadastro 
negativo de consumidor 
durante a pandemia

o 
presidente Jair Bol-
sonaro vetou inte-
gralmente o Proje-
to de Lei 675/2020, 
que suspende re-
troativamente e im-

pede novas inscrições de consumi-
dores inadimplentes em cadastros 
negativos de proteção ao crédito du-
rante o estado de calamidade decor-
rente da pandemia do novo coronaví-
rus. O veto está publicado no Diário 
Oficial da União (DOU).

Para rejeitar a proposta, a Presidên-
cia ouviu os ministérios da Justiça e 
Segurança Pública e da Economia e 
a Advocacia-Geral da União.

“A propositura legislativa gera in-
segurança jurídica ao possibilitar a 

revisão de atos e relações jurídicas 
já consolidadas em potencial ofensa 
à garantia constitucional do ato jurí-
dico perfeito previsto na Constitui-
ção”, cita a justificativa do veto en-
caminhada ao Congresso.

Além disso, defende a Presidência, a 
proposta contraria o interesse público, 
pois pode prejudicar o funcionamen-
to do mercado de crédito e a eficiência 
dos sistemas de registro. “Ademais, 
ao se suprimir um dos instrumentos 
de coerção ao pagamento das obriga-
ções pactuadas entre as partes, por 
um prazo substancialmente longo, de 
forma a dar proteção excessiva ao de-
vedor em detrimento do credor, esta-
ria se promovendo um incentivo ao 
inadimplemento e permitindo o su-
perendividamento”, completa.

Fonte: Estadão Conteúdo
Presidência ouviu os ministérios da Justiça e Segurança

Pública e da Economia e a Advocacia-Geral da União 
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à  ELEIçÕEs 2020

PEC deve ser promulgada em sessão do Congresso

Adiamento das eleições 
municipais para novembro 
é aprovado na câmara

a 
Câmara dos Depu-
tados aprovou na 
quarta-feira (1º), 
em dois turnos, a 
Proposta de Emen-
da à Constituição 

(PEC) que adia em seis semanas as 
eleições municipais deste ano em 
razão da pandemia de covid-19. A 
matéria deve ser promulgada em 
sessão do Congresso nacional nes-
ta quinta-feira (2), às 10h.

Dessa forma, o primeiro turno das 
eleições municipais será adiado de 
4 de outubro para o dia 15 de no-
vembro. A data do segundo turno 
passa para o dia 29 de novembro.  

“Aprovada na @camaradeputa-
dos PEC que adia as eleições mu-
nicipais para novembro, o Con-
gresso promulgará a emenda 
constitucional. Mais uma vez, o 
entendimento prevaleceu no Par-
lamento, dialogando com o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), a co-
munidade científica, prefeitos e 
vereadores”, postou o presiden-
te do Congresso nacional, sena-
dor Davi Alcolumbre, em sua con-
ta pessoal no Twitter.

TSE
A proposta confere ao TSE a prer-

rogativa de definir os horários de 
funcionamento das sessões elei-
torais, bem como eventuais medi-
das de distribuição dos eleitores 
nas sessões para minimizar os ris-
cos de aglomeração nos dias de vo-
tação. 

“A opção parece ser a mais acer-
tada, por assegurar tanto a realiza-

ção das eleições ainda neste ano de 
2020, sem a necessidade de altera-
ção dos mandatos dos atuais pre-
feitos e vereadores e dos próximos 
mandatários”, argumentou o relator, 
deputado Jhonatan de Jesus (Repu-
blicanos-RR).

na votação desta quarta-feira, 
deputados suprimiram um trecho 
da PEC oriunda do Senado e es-
tabeleceram a necessidade de au-
torização, por meio de decreto le-
gislativo aprovado pelo Congresso 
nacional, para a eventual remarca-
ção das eleições em determinados 
municípios. O adiamento se dará 
em municípios nos quais ainda se 
verifiquem condições sanitárias ar-
riscadas e só poderão ocorrer até 
27 de dezembro de 2020. Inicial-

mente, a PEC previa que essa de-
cisão caberia ao TSE.

Deputados também retiraram do 
texto a determinação para que o 
TSE promovesse eventual adequa-
ção das resoluções que discipli-
nam o processo eleitoral de 2020. 
no entendimento dos parlamenta-
res, essas normas já estão aprova-
das desde março e não podem ser 
alteradas. 

CALENDÁRIO
A medida não prevê modifica-

ção no tempo de mandato dos car-
gos eletivos. Dessa forma, a data 
da posse dos eleitos permanece a 
mesma, em 1º de janeiro de 2021. 
Os prazos de desincompatibiliza-
ção vencidos não serão reabertos.

Segundo o texto aprovado, até 16 

de setembro, os partidos devem es-
colher os candidatos por meio das 
convenções e, até 26 de setembro, 
serão aceitos os registros dos candi-
datos. Também em 26 de setembro, 
está autorizado o início da propa-
ganda eleitoral, inclusive na inter-
net. Até 27 de outubro, as legendas 
deverão detalhar os gastos com o 
Fundo Partidário e, até 15 de de-
zembro, prestar contas ao TSE.

O texto aprovado permite ainda 
a realização, no segundo semestre 
deste ano, de propagandas insti-
tucionais relacionadas ao enfren-
tamento da pandemia de corona-
vírus, resguardada a possibilidade 
de apuração de eventual conduta 
abusiva, nos termos da legislação 
eleitoral. 

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  PEDRAnÓPoLIs

Vereadores são cassados 
por irregularidades
em contrato jurídico
Prefeito Marcos Adriano também pode ser cassado

N
a última sessão da 
Câmara Municipal 
de Pedranópolis, a 
maioria dos verea-
dores decidiu cas-
sar os mandatos 

dos vereadores Evanir Romano Vi-
cente de Lima e Luiz Reginaldo Sa-
voine.

Segundo consta no relatório, os 
dois vereadores, enquanto presiden-
tes do Legislativo, fizeram aditamen-
to de Contrato Jurídico na Câmara 
Municipal de Pedranópolis entre os 
anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Segundo ainda as denúncias, o 
mesmo Escritório de Advocacia, que 
prestava serviços para Pedranópolis 
e Meridiano, apresentaram discre-
pância nos valores recebidos. 

nos mesmos anos de serviços 

prestados em Meridiano, a Câma-
ra Municipal gastou em 4 anos em 
torno de R$ 70 mil, enquanto Pedra-
nópolis pelo mesmo período gastou 
em torno de R$ 237 mil, segundo a 
denúncia, causando portanto danos 
ao erário municipal. Os vereadores 
devem tentar recurso Judicial para 
voltar aos cargos.

Segundo apontamento do Tribunal 
de contas e apuração do MP, o atu-
al prefeito Marcos Adriano da Silva 

também fez aditamento em seu setor 
Jurídico e vem sendo apontado co-
mo irregular, gerando prejuízos ain-
da maiores que chegam em torno de 
R$ 300 mil.

Tanto que a Câmara Municipal de-
verá votar abertura de Comissão Pro-
cessante também na próxima sessão 
através de requerimento enviado ao 
Legislativo.

Fonte: A Voz das Cidades
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à  PRoGRAmA nossA cAsA

CDHU abriu credenciamento para a construção de mais 4.525 mil moradias pelo programa

macedônia, Valentim 
Gentil e cardoso estão 
entre as cidades que 
receberão moradias 

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

da Habitação, abre o segundo edital 
de credenciamento de empresas pa-
ra a produção de mais 4.525 unida-
des habitacionais do Programa nossa 
Casa, em parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal. Serão 35 empreen-
dimentos, que vão ser edificados em 
28 municípios. O novo credenciamen-
to foi anunciado, nesta quarta-feira, 
1º de junho, pelo secretário de Esta-
do da Habitação, Flavio Amary, em 
reunião com os prefeitos das cida-
des contempladas, que contou tam-
bém com a presença do presidente 
da CDHU, Reinaldo Iapequino.

Os empreendimentos serão viabili-
zados pela modalidade nossa Casa 
- CDHU, que irá construir 11 mil mo-
radias, em parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal, em 114 municípios 
paulistas. no primeiro edital, publi-
cado em outubro do ano passado, fo-
ram credenciadas empresas para a 
construção de 7.278 moradias.

“Estamos muito felizes hoje, fize-
mos essa solenidade para abertura 
de um novo edital de credenciamen-
to dentro da modalidade nossa Casa 
- CDHU. O credenciamento, assina-
do nesta tarde e que será publicado 
amanhã, promoverá mais de quatro 
mil casas para a população desses 28 
municípios. Uma ação muito impor-
tante da CDHU, pelo seu presiden-
te Reinaldo Iapequino e pela equipe 
técnica da Companhia, na qual nós 
podemos dar continuidade aos aten-
dimentos habitacionais do Governo 
do Estado”, afirmou Flavio Amary.

nesta modalidade, as unidades são 
edificadas em terrenos viabilizados pe-
los municípios. A construção das mo-
radias é realizada com recursos da Cai-
xa e da Secretaria da Habitação, por 
intermédio da Agência Casa Paulista.

Os 4.525 imóveis vão atender famí-
lias com renda entre 1,5 a 5 salários 
mínimos. A Secretaria de Estado da 
Habitação, por meio da Agência Ca-
sa Paulista, concederá subsídios de 
até R$ 40 mil, conforme a renda das 
famílias. Será possível contar ainda 
com subsídios federais e utilizar o 
FGTS no financiamento habitacional. 
Desta forma, o valor das prestações 
ficará compatível com a capacidade 
de pagamento das famílias. A sele-
ção dos beneficiários será feita pe-
las prefeituras, com apoio da CDHU.

 A relação das empresas creden-
ciadas, conforme a ordem de classi-
ficação, será encaminhada à Caixa, 
responsável pelas contratações. O 

aviso de credenciamento será publi-
cado nesta quinta-feira, 2 de junho, e 
o edital completo estará disponível 
no site da CDHU (http://www.cdhu.
sp.gov.br) a partir do próximo dia 7.

PROGRAMA NOSSA CASA
O nossa Casa foi instituído pelo De-

creto estadual nº 64.419 e estima in-
vestimento de R$ 1 bilhão na cons-
trução 60 mil unidades até 2022. O 
programa promove parcerias entre 
o Estado, as prefeituras e a iniciati-
va privada para fomentar a produ-
ção de unidades habitacionais para 
famílias de baixa renda.

MUNICÍPIOS DA REGIÃO QUE 
SERÃO BENEFICIADOS E A 

QUANTIDADE DE UNIDADES 
HABITACIONAIS (uhs):

l Cardoso - 24 uhs
l Macedônia - 75 uhs
l Pontes Gestal - 116 uhs
l São José do Rio Preto - 1.038 uhs
l Valentim Gentil - 143 uhs.
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câmara aprova texto-base
de mP que suspende 
quantidade mínima de 
dias letivos em escolas

à  FREQUÊncIA EscoLAR

Foi adiada a votação dos destaques que podem alterar o texto

o 
Plenário da Câma-
ra dos Deputados 
aprovou na últi-
ma terça-feira (30) 
o texto-base da 
Medida Provisória 

934/20, que suspende a obrigato-
riedade de escolas e universidades 
cumprirem a quantidade mínima de 
dias letivos neste ano em razão da 
pandemia de Covid-19.

Os deputados devem analisar, em 
outra sessão a ser convocada para 
este fim, os destaques apresenta-
dos pelos partidos com a intenção 
de mudar o texto da relatora da MP, 
deputada Luisa Canziani (PTB-PR).

De acordo com o texto-base apro-
vado, os estabelecimentos de edu-
cação infantil serão dispensados 
de cumprir os 200 dias do ano le-
tivo e também a carga mínima de 
800 horas.

 Já as escolas de ensino fundamen-
tal e médio terão de cumprir essa 
mesma carga horária, embora não 
precisem seguir o número mínimo 
de dias (200).

O Conselho nacional de Educação 
(CnE) deverá editar diretrizes nacio-
nais para implantar a regra, segundo 
a Base nacional Comum Curricular 
(BnCC) e sem prejuízo da qualidade 
do ensino e da aprendizagem.

 Devido ao tempo escasso que 
restará até o fim do ano para en-
caixar a carga horária nos dias dis-
poníveis, o projeto de lei de conver-
são permite que o conteúdo deste 
ano seja aplicado no próximo ano, 
aglutinando duas séries ou anos 
escolares.

O texto prevê que as estratégias 
de retorno das aulas presenciais de-
verão ser adotadas em colaboração 
com outros setores, como saúde e as-
sistência social, além de observar as 
diretrizes das autoridades sanitárias 
e as regras estabelecidas pelo res-
pectivo sistema de ensino. Para is-
so, a União deverá prestar assistên-
cia técnica e financeira aos estados 
e municípios.

Aos alunos em situação excepcio-
nal de risco de contrair o novo coro-
navírus deverá ser garantido atendi-
mento educacional adequado à sua 
condição, como o regime domiciliar 
ou hospitalar. Para os estudantes das 
redes públicas, deve ser garantida 
ainda a continuidade de programas 

de apoio, como os de alimentação e 
de assistência à saúde.

ENEM
Quanto ao Exame nacional de En-

sino Médio (Enem) de 2020, cujo 
adiamento tem sido discutido por 
vários especialistas em educação, o 
texto prevê que o Ministério da Edu-
cação deverá ouvir os sistemas es-
taduais de educação para definir a 
data de sua realização.

Em relação ao uso dessa nota pe-
las instituições de ensino participan-
tes do Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu) e do Programa Universidade 
para Todos (Prouni), Luisa Canzia-
ni determina que os processos se-
letivos de acesso aos cursos dessas 
instituições deverão ser compatíveis 
com a data de divulgação dos resul-
tados do Enem.

A critério dos sistemas de ensi-
no, o aluno do terceiro ano do ensi-
no médio na rede pública poderá, em 
caráter excepcional e se houver va-
gas, matricular-se para período su-
plementar de estudos de até um ano 
escolar a fim de revisar o conteúdo 
curricular de 2020, prejudicado pe-
la pandemia.

ATIVIDADES
NÃO PRESENCIAIS

O texto permite ainda que os sis-
temas de ensino desenvolvam ativi-
dades pedagógicas não presenciais. 
na educação infantil, isso deverá se-
guir orientações pediátricas quanto 
ao uso de tecnologias de informação 
e comunicação.

nos ensinos fundamental e mé-
dio, deverão estar vinculadas aos 
conteúdos curriculares de cada 
etapa e modalidade. Para contar 
como carga horária mínima, terão 
de seguir critérios objetivos esta-
belecidos pelo CnE. Esses crité-
rios deverão levar em conta as es-
pecificidades de cada faixa etária 
dos estudantes e de cada modali-
dade de ensino.

Aqueles sistemas de ensino que 
optarem pelas atividades não pre-
senciais terão de assegurar que os 
alunos tenham acesso aos meios ne-
cessários para a realização dessas 
atividades. Se isso envolver equi-
pamentos e assistência técnica, a 
União deverá ajudar estados, Dis-
trito Federal e municípios, tanto em 
favor dos profissionais de educação 
quanto dos alunos.

Os recursos deverão vir do “orça-
mento de guerra” previsto na Emen-
da Constitucional 106, de 2020.

Luisa Canziani: o conteúdo deste ano letivo
poderá ser aplicado no próximo ano

ENSINO SUPERIOR
Quanto ao ensino superior, as fa-

culdades não precisarão cumprir os 
200 dias letivos, mas terão de man-
ter a carga horária prevista na gra-
de curricular para cada curso e não 
deverá haver prejuízo aos conteúdos 
essenciais para o exercício da pro-
fissão. Atividades pedagógicas não 
presenciais também serão admiti-
das para completar a carga horária.        

A relatora manteve, no caso de 
carreiras ligadas ao enfrentamen-
to da pandemia de Covid-19, a per-
missão para antecipação da conclu-
são dos cursos. A medida alcança os 
cursos de Medicina, Farmácia, En-
fermagem, Fisioterapia e Odontolo-
gia, desde que o aluno cumpra, no 
mínimo:
l 75% da carga horária do internato 

do curso de Medicina; ou
l 75% da carga horária dos estágios 

curriculares obrigatórios dos cur-
sos de Enfermagem, Farmácia, Fi-
sioterapia e Odontologia.

neste último caso, o Poder Execu-
tivo fica autorizado a ampliar, ouvi-
do o CnE, a lista de cursos da área 
da saúde cuja conclusão poderá ser 
antecipada se diretamente relacio-
nados ao combate da pandemia.

De maneira semelhante, o relató-
rio permite a conclusão antecipa-
da dos cursos de educação profis-
sional técnica de nível médio caso 
relacionados ao combate à pande-
mia. Para isso, o aluno precisará ter 
cumprido, no mínimo, 75% da car-
ga horária dos estágios curricula-
res obrigatórios.

SEM REDUÇÃO 
DE REPASSES

Para garantir os mesmos valores 
de repasses da União aos outros en-
tes federados no ano letivo de 2020, 
o projeto de lei de conversão prevê o 
uso dos 200 dias regulamentares no 
cálculo dos valores dos programas.

Fonte: Agência Câmara
de Notícias
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Universidade Brasil 
lança vestibular para
segundo semestre de 2020

à  oPoRtUnIDADE

Todo o processo seletivo será feito de forma online

a 
Universidade Brasil 
lançou nesta quin-
ta-feira, 2, seu ves-
tibular para os cur-
sos presenciais do 
segundo semestre 

do ano letivo de 2020. São oferecidas 

vagas para 29 cursos, englobando 
as diversas áreas de conhecimento. 

Respeitando as normas sanitárias 
de isolamento social por conta da 
pandemia de Covid-19, todo o pro-
cesso seletivo será feito online, in-
cluindo provas e matrícula. Dessa 
forma, o candidato não precisa sair 
de casa.

O aluno poderá ingressar por meio 

de prova agendada online, nota do 
EnEM, segunda graduação e trans-
ferência. Além disso, há parcerias 
com convênios e programas de des-
contos especiais. 

Também será ofertada a pós-gra-
duação, mestrado e doutorado nos 
seguintes cursos: Produção Animal, 
Bioengenharia, Engenharia Biomé-
dica e Ciências Ambientais.

O prazo para inscrição é até dia 4 
de setembro. As inscrições devem 
ser feitas so-
mente pelo 
site. Aces-
se: https://
meuvestibu-
lar2020.com 
ou utilize o QR 
code ao lado.
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ministério da Educação 
define protocolo
para volta às aulas

à  DE FoRmA sEGURA

Cronograma das atividades deve ser orientado pelo governo local

o 
Ministério da Edu-
cação (MEC) defi-
niu um protocolo 
de biossegurança 
para a retomada 
gradual das aulas 

nas instituições do sistema federal 
de ensino, como medida de preven-
ção à disseminação do novo corona-
vírus. A portaria foi publicada nes-
ta quinta-feira, 2, no Diário Oficial 
da União e diz que o cronograma 
de retorno das atividades deve ser 
orientado pelo governo local e pe-
las autoridades sanitárias.

O protocolo está disponível no 
portal do MEC e traz orientações so-
bre medidas de prevenção individu-
al e coletiva, como aferição de tem-
peratura, limpeza e ventilação de 
ambientes, uso de máscara, dispo-
nibilização de álcool gel 70% e res-
peito às regras de etiqueta respi-
ratória e de distanciamento social. 
Também deve ser feito o escalona-
mento do acesso de estudantes a 
refeitórios e praças de alimentação.

“no uso de bebedouros, deverá se 
evitar contato direto com a superfí-
cie, devendo ser utilizado papel to-
alha com possibilidade de descarte 
em coletor de resíduos com aciona-
mento sem contato manual e pos-

teriormente, realizar a higienização 
das mãos. na impossibilidade do 
cumprimento de tais orientações, 
recomenda-se a interdição dos be-
bedouros”, diz o documento sobre 
uma das recomendações.

De acordo com o protocolo, deve-
-se considerar manter o trabalho 
e o ensino a distância para servi-
dores e estudantes que fazem par-
te do grupo de risco para o novo 
coronavírus, como pessoas acima 
de 60 anos, gestantes e lactantes, 
portadores de doenças crônicas 
ou responsáveis pelo cuidado de 
pessoas com suspeita ou confir-
mação de infecção por covid-19. 
no caso de estudantes de grupo 

de risco, a instituição deve consi-
derar a adoção de estratégias pa-
ra reposição das atividades, após 
o fim da pandemia.

As instituições de ensino devem 
constituir comissão, com a comuni-
dade escolar, para definição e ado-
ção de protocolos próprios, que 
considerem as regras do estado e 
município, com análise dos dados 
epidemiológicos da doença e orien-
tações das autoridades sanitárias.

O protocolo divulgado nesta quin-
ta poderá, no que couber, ser utili-
zado pelos demais sistemas de en-
sino.

Fonte: Agência Brasil

 Da REDAção

contato@oextra.net



SEXTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2020  |  saúde | A11

Vacina contra a 
gripe está disponível 
para toda população

à  ImUnIZAção

Todas as unidades de saúde têm doses disponíveis; crianças
até 06 anos e gestantes devem ir ao posto do Por do Sol

a 
Prefeitura de Fer-
nandópolis liberou 
a vacina contra a 
gripe para pesso-
as de todas as fai-
xas etárias. A me-

dida foi definida pelo Ministério da 
Saúde e Governo do estado de São 
Paulo e visa à proteção da popula-
ção contra o vírus Influenza, redu-
zindo o número de pacientes com 
sintomas respiratórios na rede de 
saúde.

A campanha também foi prorroga-
da oficialmente até 24 de julho e a 
população poderá ser vacinada en-
quanto houver doses disponíveis nos 
postos. A vacina é segura, eficaz e 
protege contra as complicações da 
gripe, como pneumonias.

Embora a imunização não esteja 
mais restrita aos grupos prioritários, 
é fundamental que todos que fazem 
parte do público-alvo tomem a va-
cina, principalmente crianças de 6 
meses a menores de 6 anos, gestan-
tes, puérperas e adultos de 55 a 59 
anos, grupos esses que apresentam 
cobertura abaixo da meta preconi-
zada de 90%.

Também é importante destacar 
que é maior o risco das pessoas 
que fazem parte dos grupos priori-
tários de adoecimento e desenvol-
ver complicações devido à influen-
za. Todas as unidades de saúde 
possuem doses da vacina. Crian-
ças até 06 anos de idade e gestan-

tes devem ir ao posto de saúde do 
Por do Sol.

Fernandópolis atingiu até o mo-
mento 86,78% do público-alvo da 
campanha, sendo 57,83% das crian-
ças; 54,21% das gestantes; 100% dos 
trabalhadores da saúde; 88,64% das 

puérperas; 39,09% dos adultos de 55 
a 59 anos; e 100% dos idosos.

A vacina contra a gripe não imuni-
za contra o novo coronavírus, mas a 
campanha é fundamental para re-
duzir o número de pessoas com sin-
tomas respiratórios nos próximos 

meses. “Com a vacina nós oferece-
mos proteção para as pessoas que 
são mais vulneráveis e evitamos que 
elas precisem procurar os serviços 
de saúde neste período de pande-
mia”, disse o secretário municipal 
de Saúde, Ivan Veronesi.

 sEcom

Prefeitura de Fernandópolis
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21 estados brasileiros 
estão sem estoque de 
medicamentos para UtI

à  sEGUnDo LEVAntAmEnto

22 tipos de medicamentos estão em falta, entre eles os sedativos, anestésicos e 
bloqueadores neuromusculares usados em pacientes que precisam ser intubados

o 
estoque de medi-
camentos utiliza-
dos nas unidades 
de tratamento in-
tensivo (UTI) está 
zerado em 21 esta-

dos e no Distrito Federal. A informa-
ção é de um levantamento do Con-
selho nacional de Secretários de 
Saúde (COnASS).

22 tipos de medicamentos estão 
em falta, entre eles os sedativos, 
anestésicos e bloqueadores neuro-
musculares. Esses remédios são uti-
lizados em pacientes que precisam 
ser intubados e sem eles não é pos-
sível realizar o procedimento.

O Mato Grosso é o estado que vi-
ve a situação mais crítica, pois dos 
22 medicamentos necessários, 13 
estão em falta. Entre outros esta-
dos que estão em alerta estão Ce-
ará e Maranhão (12), Amapá e To-
cantins (11) e Rio Grande do norte 
e São Paulo (10).

Devido à pandemia, o consumo 
de medicamentos aumentou mui-
to, pois o que foi utilizado em todo 
o ano de 2019 foi utilizado em ape-

nas um mês no combate ao novo 
coronavírus. Com isso, o COnASS 
alerta que o sistema de saúde bra-
sileiro corre o risco de entrar em 
colapso.

Além da falta de medicamentos, 
os que estão nos estoques podem 
acabar. Em Mato Grosso, por exem-

plo, alguns remédios podem durar 
por apenas mais uma semana. 

Em resposta a essa crise, o Mi-
nistério da Saúde afirmou que já 
tomou providências para regulari-
zar o abastecimento, mas também 
alertou que a responsabilidade 
de comprar os medicamentos ca-

be aos municípios ou aos próprios 
hospitais. Já os governadores re-
lataram que devido ao aumento da 
demanda, países de todo o mundo 
estão com dificuldade de comprar 
remédios.

Fonte: G1
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Governo Federal 
publica Portaria que 
envia R$ 4,5 milhões 
para Fernandópolis

à  EnFREntAmEnto ao coRonAVíRUs

Recursos serão pagos em parcela única; 
pagamento ainda não tem previsão

o 
Governo Fede-
ral publicou na úl-
tima quarta-fei-
ra, 1º, Portaria que 
destina recursos fi-
nanceiros aos mu-

nicípios para o enfrentamento da 
pandemia do coronavírus. Serão dis-
tribuídos R$ 13,8 bilhões que deve-
rão ser aplicados exclusivamente pa-
ra o combate á covid-19.

Fernandópolis receberá, em parce-
la única, R$ 4.517.820,00, valor seme-
lhante ao repassado para Votuporan-
ga R$ 4.964.972,00. Jales e Santa fé 

do Sul vão receber R$ 2.562.931,00 e 
4.255.535,00 respectivamente.

A divisão dos recursos foi estabele-
cida através de três fatores: faixa po-
pulacional, valores de produção de 
Média e Alta Complexidade regis-
trados nos Sistemas de Informação 
Ambulatorial e Hospitalar do Siste-
ma Único de Saúde e parte relativa 
ao Piso de Atenção Básica (PAB), no 
exercício de 2019.

Os recursos podem ser investidos 
na atenção primária e especializada, 
vigilância em saúde, assistência far-
macêutica, aquisição de suprimen-
tos, insumos e produtos hospitalares 
e custeio de procedimentos relacio-
nados à pandemia.

VEJA OS VALORES POR CIDADE

CIDADE VALOR
São José do Rio Preto:  R$ 20.071.714,00 
Fernandópolis:  R$ 4.517.820,00
Votuporanga:  R$ 4.964.972,00
Jales:  R$ 2.562.931,00
Santa Fé do Sul: R$ 4.255.535,00
Ouroeste:  R$ 1.058.234,00
Indiaporã:  R$ 604.358,00
Guarani d’Oeste:  R$ 319.591,00
Estrela d’Oeste: R$ 1.001.226,00
Duas Pontes:  R$ 47.112,00
Pedranópolis:  R$ 167.455,00
Macedônia:  R$ 241.928,00
Meridiano:  R$ 256.841,00
Turmalina:  R$ 233.782,00
Populina:  R$ 407.852,00
Valentim Gentil:  R$ 1.260.932,00
Mira Estrela:  R$ 278.283,00
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Fernandópolis contabiliza 
mais um óbito por 
coronavírus, 25 novos 
casos e chega a 542 no total

à  REGIão

A Secretaria de Saúde monitora 111 casos de síndrome gripal
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F
ernandópolis registrou 
nesta quinta-feira, 2, 
mais 25 testes positi-
vos de coronavírus. O 
município soma ago-
ra 542 infectados por 

Covid-19. Também foi registrado 
mais um óbito por Covid-19, trata-
-se de um idoso de 69 anos. Ele es-
tava fora do município há 40 dias, 
hospitalizado no Mato Grosso, on-
de contraiu a doença e veio trans-
ferido na noite desta quarta-feira, 
1º, para a Santa Casa local, falecen-
do horas depois.

O informativo também aponta 1162 
testes negativos e 275 pacientes 
curados da doença. Os casos trata-
dos como suspeitos são 40.

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

ouroeste tem 49 pessoas
infectadas pela covid-19

à  coRonAVíRUs

O distrito de Arabá possui 2 casos positivos em tratamento e 1 curado

O município de Ouroeste, de acor-
do com o boletim epidemiológico, 
divulgado pela Prefeitura, nesta 
quinta-feira, dia 2, possui acumu-
lados 49 casos positivos para coro-
navírus (Covid-19), sendo que 24 
pessoas já estão curadas, 24 es-
tão em isolamento domiciliar, to-
das com quadro estável, e estão 
sendo acompanhadas pela equi-
pe de saúde.

Ainda de acordo com o boletim, 
uma pessoas, moradora de Arabá, 
está internada na UTI do Hospital 
de Base, de Rio Preto, em ventila-
ção mecânica.

O distrito de Arabá possui 2 ca-
sos positivos em tratamento e 1 
curado.
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Votuporanga tem 
531 casos de coronavírus

à  REGIão

Dos casos positivos, 374 estão curados

a 
Secretaria da Saú-
de de Votuporan-
ga registrou nes-
ta quinta-feira 
(2), 23 novos ca-
sos positivos por 

coronavírus.
São eles:

l Masculino (1 caso) e Feminino (2 
casos) de 15 a 19 anos;

l Masculino (2 casos) e Feminino (2 
casos) de 20 a 29 anos;

l Masculino (2 casos) e Feminino (4 
casos) de 30 a 39 anos;

l Masculino (1 caso) e Feminino (2 
casos) de 40 a 49 anos;

l Masculino (4 casos) de 50 a 59 
anos;

l Feminino (1 caso) de 60 a 69 anos;
l Feminino (1 caso) de 70 a 79 anos;
l Feminino (1 caso) a partir de 80 

anos. 
O município tem 531 casos confir-

mados, com 374 curados e 1185 tes-
tes negativos.
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Valentim Gentil 
registra 87 infectados 

à  coRonAVíRUs

Informações são do boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura

A Prefeitura de Valentim Gentil, 
por meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, informou que nesta quarta-
-feira, 1º, registrou quatro novos ca-
sos positivos para coronavírus. Os 
pacientes são:
l Feminino, 42 anos, com comorbi-

dades e está em monitoramento e 
tratamento domiciliar;

l Masculino, 56 anos, com comorbi-
dades e está em monitoramento e 
tratamento domiciliar;

l Feminino, 59 anos, com comorbi-
dades e está em monitoramento e 
tratamento domiciliar;

l Feminino, 79 anos, com comorbi-
dades e está em monitoramento e 
tratamento domiciliar.
no total, Valentim Gentil registra 

87 casos confirmados para covid-19, 
sendo 47 curados e 40 pacientes es-
tão em monitoramento e tratamen-
to domiciliar.
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à  REGIão

santa casa de 
Votuporanga: mais uma 
UtI para covid-19 pronta
Em 15 dias, o Hospital montou uma força-tarefa para
implantar a segunda Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

a 
Santa Casa de Votu-
poranga não mede 
esforços no enfren-
tamento do Corona-
vírus (COVID-19). 
Desde o início da 

pandemia, a Instituição atua diu-
turnamente com muita dedicação 
traçando estratégias, protocolos 
para vencer essa guerra contra CO-
VID-19!

Em 15 dias, o Hospital montou 
uma força-tarefa para implantar a 
segunda Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI), específica para a doen-
ça. A estrutura está pronta, porém a 
Instituição está com um grande de-
safio para iniciar o funcionamento 
da nova UTI: falta de medicamen-
tos como relaxantes musculares e 
anestésicos.

Após o anúncio do governador 
João Doria dos novos leitos, os cola-
boradores da Santa Casa se mobili-
zaram para adequar as estruturas 
e contratar os profissionais. Entre-
tanto, o estoque crítico destes remé-
dios impede que os novos leitos se-
jam ocupados.

“Diariamente, as equipes fazem 
cotações para a compra e entrega 
destes produtos. Entretanto, estes 
medicamentos estão em falta em to-
do o Brasil. Sem estas medicações, é 
impossível colocar a segunda Unida-
de de Terapia Intensiva em funcio-
namento. Os novos leitos só serão 
disponibilizados quando estivermos 
com o estoque regularizado”, expli-
cou o provedor da Santa Casa, Luiz 
Fernando Góes Liévana.

Ele contou que, com o desabas-
tecimento destes medicamentos, a 
Instituição realiza ações de enfren-
tamento com mudanças de proto-

colos clínicos a fim de minimizar o 
dano para o paciente.  “Uma das 
medidas tomadas foi a suspensão 
de cirurgias eletivas desde maio, 
quando o Hospital não conseguiu 
mais comprar e receber os medica-
mentos. no momento, a Santa Casa 
segue realizando apenas procedi-
mentos de urgência e emergência”, 
complementou.

A Instituição segue em contato 
com o Departamento Regional de 
Saúde (DRS-XV), Ministério Públi-
co, bem como com a Confederação 
das Misericórdias do Brasil (CMB) a 
fim de resolver o problema.

ESTRUTURA FÍSICA
Parte da ala B foi isolada para a 

nova UTI. São 74 metros quadrados 
destinados para pacientes em ca-
sos mais graves, possibilitando oi-
to novos leitos, sendo dois para con-
vênios e particulares. “Após muitas 
análises, nossa Instituição consi-
derou a melhor alternativa adequar 
uma ala, devido ao tempo hábil e ur-
gência. Esta enfermaria já é utiliza-
da para Coronavírus, então facilita 
ainda mais a logística”, explicou o 
provedor Luiz Fernando Góes Liéva-
na. A adequação física seguiu nor-
mas do Governo do Estado de São 
Paulo, Vigilância Sanitária para se-
gurança dos pacientes e dos pro-
fissionais.

São mais de R$1,100 mi de inves-
timentos, sendo que R$800 mil em 
equipamentos. “Os respiradores 
cedidos pelo Governo do Estado de 
São Paulo e, intermediados pelo de-
putado Carlão Pignatari, serão utili-
zados neste novo espaço. Além de-
les, há possibilidade de chegar mais 
dois ventiladores do Estado. Todos 
estes aparelhos serão utilizados pa-
ra leitos do Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, ressaltou. Já os equipamen-
tos para leitos de convênio e parti-

culares foram adquiridos com recur-
sos próprios.

LEITOS
Com essa segunda UTI, a Santa 

Casa passa a ter 18 leitos de trata-
mento intensivo para Coronavírus. 
na enfermaria, a Instituição ampliou 
de 15 para 17 vagas exclusivamente 
SUS, além de leitos para convênios 
e particulares.  “Quero agradecer a 

todos os envolvidos. Os nossos cola-
boradores de Obras, Logística e Re-
cursos Humanos que foram extrema-
mente dedicados, agindo em tempo 
recorde. Também ao nosso deputa-
do Carlão, que intermediou estes lei-
tos junto ao Governo, para que pos-
samos atender mais pacientes, sem 
necessidade de transferência para 
outras cidades”, afirmou.
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santa casa de Jales: UtI 
para covid-19 100% lotada 
e enfermaria com apenas 
um leito disponível
Município tem 236 casos da doença

a 
Santa Casa de 
Jales tinha, nes-
ta quinta-feira, 2, 
apenas uma va-
ga de enferma-
ria e outra de UTI 

pediátrica disponível para pacien-
tes com coronavírus.  De acordo 
com o boletim da instituição, as 
seis vagas de UTI e outras nove 
da enfermaria estão com pacien-
tes que testaram positivo para Co-
vid-19.

na atualização desta quinta-fei-
ra, a Vigilância Epidemiológica de 
Jales informou que o município re-
gistrou 25 notificações de casos 
suspeitos para a Covid-19 nas úl-
timas 24 horas.

Entre todos os casos notificados 
nas últimas 24 horas ou em datas 
anteriores e que aguardam resul-
tados, 14 testaram como negativos 
para a doença. Mais sete exames 
testaram positivos, sendo mulhe-
res de 28, 44 e 50 anos; homens de 
41, 45, 47 e 70 anos.

Dos pacientes positivos, outras 
três pessoas receberam alta médi-
ca e as demais estão sendo acom-
panhadas pelos profissionais da 
Saúde.



A18 |   Pandemia  | SEXTA-FEIRA, 03 DE JULHO DE 2020

 Da REDAção

contato@oextra.net

à  REGIão

Rio Preto bate recorde 
de internações e 
pacientes poderão ser 
transferidos para Jaci
De acordo com a Secretaria de Saúde, Santa Casa
já tem 90% dos seus leitos de enfermaria ocupados

a 
Prefeitura de 
Rio Preto anun-
ciou uma parce-
ria com o Lar São 
Francisco pa-
ra transferir pa-

cientes com estado leve de Covid 
ao município de Jaci. O motivo 
seria o recorde de internações na 
cidade devido aos infectados pe-
lo coronavírus nesta quinta-fei-
ra (2).

De acordo com o assessor espe-
cial da Secretaria de Saúde André 
Baitelo, Rio Preto chegou a 258 in-
ternados com Síndrome Respirató-
ria Aguda Grave (SRAG) - 176 em 
enfermarias e 82 em UTIs. A situ-
ação mais crítica é a da Santa Ca-
sa que, segundo ele, está com 90% 

dos leitos de enfermaria ocupa-
dos e 80% das UTIs também ocu-
padas. Dados da Secretaria de Saú-
de apontam que 20% dos casos de 
Covid são graves.

A parceria com o Lar São Fran-
cisco prevê 18 leitos para casos 
de menor gravidade. “Vai ajudar 
quanto à superlotação da Santa Ca-
sa essa ampliação no número de 
leitos”, afirmou Baitelo.

CASOS
Rio Preto chegou aos 2.932 casos 

de Covid e 84 mortes. Foram mais 
84 casos em relação à quarta (1º) 
e uma morte.

A morte é de uma mulher de 62 
anos que apresentava comorbida-
de. Até o momento, 1.784 pessoas 
se curaram da doença em Rio Pre-
to. O coeficiente de incidência é de 
636 casos para cada 100 mil habi-
tantes.
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Proença supermercados 
destina equipamentos para 
santa casa de Votuporanga
Ao todo, foram entregues
10 termômetros a laser e três 
videolaringoscópios completos

a 
Santa Casa de Votu-
poranga conta com 
um importante par-
ceiro: Proença Su-
permercados. E com 
a pandemia do Co-

ronavírus (COVID-19), a rede quis 
contribuir ainda mais com o Hospi-
tal, fazendo a doação de equipamen-
tos para a Instituição, contribuindo 
potencialmente na assistência e, be-
neficiando assim, milhares de pacien-
tes de Votuporanga e região.

Ao todo, foram entregues 10 ter-
mômetros a laser e três videola-
ringoscópios completos, que já es-
tão em uso pelos profissionais. Os 
aparelhos estão sendo utilizados 
nas Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI) Geral e COVID-19 e também 
no Pronto Socorro. O investimento 
foi de R$45.454,54.

A iniciativa faz parte da campanha 
de sorteios da Rede Proença, que co-
memorou 60 anos de história. Sensi-
bilizada com a pandemia, a empresa 
decidiu que era o momento de ofe-
recer ajuda aqueles que estão na li-
nha de frente do combate ao Coro-
navírus, dividindo o valor de R$500 
mil – direcionado na promoção – pa-
ra instituições.

O valor foi distribuído entre as uni-
dades hospitalares selecionadas nas 
11 cidades onde a rede está presen-
te: Auriflama, Pereira Barreto, Ilha 
Solteira, Três Lagoas, Jales, São Jo-
sé do Rio Preto, Votuporanga, Tana-

bi, Santa Fé do Sul, 
Catanduva e José 
Bonifácio.

As entidades po-
deriam escolher 
entre gêneros ali-
mentícios, itens de 
higiene ou apare-
lhos e utensílios. A 
Santa Casa de Vo-
tuporanga optou 
por equipamentos, 
que foram adquiri-
dos pelo Proença e 
encaminhados para 
a Instituição.

O gerente do Pro-
ença, André Luiz 
Marqueti, ressaltou a importância 
de colaborar. “nós, do Proença, te-
mos muito respeito e admiração pelo 
trabalho realizado pela Santa Casa, 
por isso tentamos representar esse 
sentimento de gratidão através da 
doação”, afirmou.

O provedor da Instituição, Luiz 
Fernando Góes Liévana, agradeceu 
a contribuição. “A empresa é uma 
grande parceira. Em nossas campa-
nhas, sempre se colocou à disposi-
ção para contribuir, cedendo espa-
ço e nos auxiliando na divulgação. 
Agora, uniu sua principal ação para 
colaborar com os Hospitais. Só po-
demos agradecer tamanha genero-
sidade em proporcionar equipamen-
tos que fazem a diferença em nossa 
assistência, especialmente no com-
bate ao Coronavírus”, finalizou.

Fonte: Votunews
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Jovem acusado de
atirar em homem no 
último domingo é preso

Polícia investiga furto 
de gado em meridiano

O rapaz foi capturado em Palmeira d’Oeste 
após se envolver em uma ocorrência policial

Um dos suspeitos foi preso na manhã desta quinta-feira

à  AtRÁs DaS GRADEs

à  REGIão

F
oi preso pela Polí-
cia Militar de Palmei-
ra d’Oeste na noite de 
quarta-feira, 1º,  o autor 
do disparo que feriu um 
homem de 37 anos no 

último domingo, 28, no Jardim Ara-
guaia em Fernandópolis.

O rapaz autor do disparo foi pre-
so em Palmeira d’Oeste após se en-
volver em uma ocorrência policial, e 
foi levado ao Plantão Policial de Fer-
nandópolis para prestar esclareci-
mentos.

Dois dias antes, a arma utilizada 
na tentativa de homicídio foi encon-
trada pela polícia enterrada nos fun-
dos em um residência no bairro Alto 
das Paineiras.

 Da REDAção
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na madrugada desta quinta-feira, 
dia 2, policiais militares realizavam 
patrulhamento pela estrada que li-
ga o distrito de Santo Antônio do 
Viradouro a Meridiano, quando vi-

sualizaram um veículo Fiat/Uno na 
cor prata, em alta velocidade, o que 
chamou à atenção dos militares que 
iniciaram acompanhamento.

De acordo com informações, o car-
ro continuou tentando fugir e, seguiu 
por outra estrada que liga Meridiano 
ao bairro Brasilândia em Fernandópo-

lis, contudo, com a aproximação da 
viatura, três indivíduos abandona-
ram o carro e entraram em uma área 
de mata, tomando rumo ignorado.

Dentro do carro foram encontra-
dos uma espingarda, calibre 22 e 
uma balestra (besta), além de car-
ne bovina fresca, diversas facas e 

apetrechos usados em açougue. 
Diante do exposto, os objetos fo-
ram apreendidos e apresentados 
na Delegacia de Polícia de Fernan-
dópolis. Um dos suspeitos foi pre-
so na manhã desta quinta-feira, em 
Valentim Gentil. O caso é investi-
gado pela Polícia Civil.
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Em Jales, Polícia 
Federal investiga fraude 
do auxílio emergencial
Ministério Público Federal solicitou abertura de inquérito após receber denúncia

à  REGIão

a 
Delegacia da Po-
lícia Federal de 
Jales abriu in-
vestigação de re-
cebimento inde-
vido do auxílio 

emergencial na região. O início da 
apuração ocorreu após o Ministé-
rio Público Federal receber denún-
cias de que pessoas solicitaram o 
dinheiro de forma irregular. 

Com base nas denúncias rece-
bidas pelo MPF, a polícia vai pro-
curar as pessoas suspeitas de re-

cebimento indevido do auxílio 
emergencial. Cada uma delas de-
verá apresentar documentação que 
comprove a necessidade de rece-
ber ajuda financeira. 

Caso fique comprovada a solici-
tação injusta do dinheiro, a pessoa 
poderá responder pelo crime de es-
telionato majorado, previsto no Có-
digo Penal. 

A orientação do MPF é para que 
os cidadãos façam a devolução es-
pontânea do montante que eventu-
almente tenham recebido de forma 
indevida. O governo federal dispo-
nibilizou um endereço eletrônico 
para esse tipo de devolução.
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atos oficiais
EXTRATO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE: PREF. MUN. DE S. J. DAS DUAS PONTES. 
CONTRATADA: CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP. 
Nº. DO CONTRATO: 051/2019 - PREGÃO P. Nº 010/2019 .
OBJETO: Alteração da cláusula quarta do Contrato nº 051/2019, proveniente do Pregão Presencial nº 

010/2019, Processo nº 058/19, referente da aquisição de medicamentos  c/ base no inciso II, “D” e § 1º do Ar-
tigo 65 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e cláusula 12.3 do termo contratual em questão.  

VALOR DO ADITAMENTO: R$ 2.672,21.
FORMA DE PAGAMENTO: PARCELADO.

S. J. das Duas Pontes, 02 de julho de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 03 de Julho de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.810.

(17) 99674-2907 (PARtIc.)

consÓRcIo contEmPLADo
cRÉDIto R$ 400 mIL

PARA comPRA DE ImÓVEL /
constR. / cAPItAL GIRo

QUERo R$ 42 mIL +  tRAnsF.  DIV.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São João das Duas Pontes-SP
CONTRATADA: GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO LTDA
OBJETO: 1º (primeiro) termo de aditamento ao contrato n.º 037/2019, de 27 de junho de 2019, prorrogação 

de prazo pelo período de 12 meses, visando dar continuidade nos serviços contratados.
PRAZO DE VIGÊNCIA: DE 27 DE JUNHO DE 2020 até 27 DE JUNHO DE 2021
DATA DA ALTERAÇÃO: 28 DE JUNHO DE 2020.

São João das Duas Pontes, 28 de junho de 2020.
JOSÉ CARLOS BARUCI

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 03 de Julho de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.810.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Aviso de Licitação

Modalidade: Leilão
Processo nº 16/20 – Leilão nº 01/20

A Prefeitura Municipal de Populina, torna público que às 09:00 horas do dia 27 de julho 2020, fará o LEI-
LÃO para alienação de bens móveis, conforme relação de bens constantes do edital e seus anexos. Os inte-
ressados em participar da referida licitação poderão obter maiores informações junto ao Setor de Licitações 
da Prefeitura, na Rua 13 de Maio, N. 1211, Centro, pelo telefone (17) 3639-9020, bem como no site: www.
populina.sp.gov.br. 

Populina, 02 de julho de 2020. 
ADAUTO SEvERO PINTO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 03 de Julho de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.810.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo 

CNPJ 51.842.177/0001-76 
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
      A Prefeitura  Municipal de Populina, Estado de São Paulo, 
faz saber quantos o presente Edital virem e/ou dele conhecimento tiverem, que as abaixo relacionadas, 
aprovadas e classificadas no concurso público nº01/2015, realizado no município de Populina, está sendo 
convocada para comparecer na sede da Prefeitura Municipal, acompanhada da documentação exigida, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2017. O não comparecimento no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, acompanhado 
com todos os documentos solicitados, implicará na perda do direito de assumir o respectivo cargo, salvo, em 
caso devidamente justificado.  
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – PEB I 
10º - Silvia Gonçalves Garcia  
 

      A candidata deverá apresentar os documentos e habilitações 
exigidas pela Lei Complementar nº02/1995 e Legislação vigente, conforme abaixo: 
 

Fotocópias de: 
-  Identidade (RG);  
- CPF/CIC;  
- PIS ou PASEP;  
- Título de Eleitor;  
- Carteira Nacional de Habilitação - CNH 
- Comprovantes de Quitação Eleitoral (três últimas eleições) ou Certidão expedida pela Justiça Eleitoral;  
- Certidão de Casamento ou nascimento (ou Declaração de estado Civil quando união estável); 
- Certidão de Nascimento dos dependentes;  
- Carteira de Trabalho (paginas:  foto,  qualificação  civil, contrato de trabalho. Se não possuir registros tirar 
mesmo estando em branco);  
- Comprovação da Escolaridade/Formação exigida para o cargo conforme especificado no Edital de Abertura 
do concurso;  
- Certidão comprobatória de registro no respectivo Conselho de Classe, quando requisito para o 
cargo/área/perfil, não estar cumprindo penalidade imposta após regular processo administrativo, que o impeça, 
ainda que temporariamente, de exercer a profissão (suspensão, etc.), bem como estar inteiramente quite com 
as demais exigências legais do órgão fiscalizador do exercício profissional;  
- N.º da Conta Corrente (preferencialmente no Santander); 
- Comprovante de Endereço (conta de água, luz, telefone); 
- Declaração informando o número de Telefone para contato; 
- Declaração informando o endereço eletrônico (e-mail) para contato. 
NOTA: Todos os documentos apresentados em fotocópia deverão estar acompanhados dos respectivos 
originais para conferência.  
Originais de:  
- 01 (uma) fotografia 3x4;  
- Atestado de Sanidade Ocupacional, fornecido por profissionais da área Médica indicados pela Prefeitura 
Municipal de Populina; 
- Certidão negativa de execuções penais (site http://www.tjsp.jus.br);  
- Declaração de não ocupar ou receber proventos de aposentadoria de cargo, emprego ou função pública, 
ressalvados os cargos acumuláveis previstos na Constituição da República; 
- Declaração de que não foi demitido por justa causa ou em decorrência de processo administrativo ou criminal;  
- Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e dos dependentes; 
- Declaração de Dependentes de Imposto de Renda; 
- Declaração informando se exerce outro cargo, emprego ou função pública no âmbito Federal, Estadual e 
Municipal; 
- Declaração de não estar cumprindo sansão por Inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público da esfera 
Federal, Estadual e Municipal; 
- Certidão Negativa de Débitos expedida pela Prefeitura Municipal de Populina. 
 
       E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente 
edital. 
 

Prefeitura Municipal de Populina, 16 de Fevereiro de 2017.    
 
       ADAUTO PINTO 
                  -Prefeito Municipal- 
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mirassol apresenta goleiro 
na retomada dos treinos

à  sÉRIE A1

Luiz vai suprir a baixa de Matheus Aurélio, que se submeteu a cirurgia no joelho

N
o primeiro dia da re-
tomada do traba-
lho após a paralisa-
ção por três meses 
e meio em razão da 
Covid-19, Mirassol 

e Grêmio novorizontino definiram 
reforços para a volta ao Paulistão e 
disputa da Série D do Campeonato 
Brasileiro. O Leão da Araraquarense 
anunciou o goleiro Luiz, ex-São Cae-
tano e Criciúma, para suprir a baixa 
de Matheus Aurélio, que se subme-
teu a cirurgia no joelho e só voltará 
a campo em 2021.

no Tigre, a boa notícia foi o acerto 
com o técnico Roberto Fonseca pa-
ra o restante da temporada. A volta 
é gradual e segue os parâmetros es-
tabelecidos no protocolo de saúde 
desenvolvido pela Federação Paulis-
ta de Futebol. Por enquanto, os trei-
nos físicos são escalonados e com 
número limitado de atletas para evi-
tar aglomeração. Até por isso, duran-
te entrevista coletiva nesta quarta-
-feira, 1º, o técnico Ricardo Catalá 
evitou precisar quando sua equipe 
estará próxima de um ideal. “Acho 
difícil precisar isso, tanto da nossa 
parte quanto dos demais clubes, a 
resposta é individual e especíca. Em 
linhas gerais, o campeonato vai per-
der qualidade, pouco tempo de pre-
paração, muito tempo de inativida-
de, muitas equipes desconguradas 
e isso traz prejuízo técnico”, disse 
Catalá 

Seu maior desafio agora será apro-
veitar o grupo de atletas remanes-
centes do Paulistão, com os pratas 
da casa e reforços pontuais, pa-
ra manter o padrão de rendimento. 
“É difícil dar precisão de tempo de 
quando poderemos fazer um traba-
lho mais aberto, de onze contra onze, 
não só por questões físicas, mas pe-
la questão de protocolos, nós todos 
esperamos aval da Federação, atra-
vés de alinhamento com o Governo 
do Estado. não sou de sofrer antes 
da hora, o mercado é dinâmico e de 
repente nesse meio tempo vem mais 
alguns jogadores para encorpar es-
se trabalho”, armou o técnico. Apro-
veitar os jogadores formados no clu-
be não será problema para o técnico, 
que tinha o volante Luís Oyama en-
tre seus titulares até a paralisação. 

“Quando o jogador é bom, inde-
pendente da idade, ele merece, con-
quista no campo, a gente só dá co-
nança e tranquilidade para que ele 
execute o trabalho dele”, disse Ca-
talá. 

nesta quinta-feira, o clube apre-
senta ocialmente o zagueiro Welling-
ton, que estava no futebol de Por-
tugal, defendendo o Oliveirense. 
Mesmo com o longo tempo de para-
lisação, após as avaliações físicas 
e médicas, o treinador elogiou seus 
comandados. “Boas condições e até 
surpreende. Acredito que em duas, 
três semanas poderemos fazer algo 
mais intenso. Mas ao mesmo tem-
po, a ausência de ritmo e sem fazer 
amistosos, deve fazer diferença na 
qualidade do espetáculo. Deve cair 

um pouco, principalmente nas duas 
primeiras rodadas”. 

O goleiro Luiz Silva Filho, de 37 
anos, que marcou época com a ca-
misa do São Caetano e estava no Cri-
ciúma na última temporada, refor-
ça o Leão da Araraquarense, clube 
onde iniciou sua trajetória em 2003. 
“É sempre muito bom o clube estar 
atento às oportunidades de merca-
do. Chegou o Wellington, que era do 

Mirassol retorna empréstimo de Por-
tugal, e o Luiz. Como nós tivemos a 
lesão Matheus Aurélio, ele é um go-
leiro experiente, vencedor, com ca-
racterística que nos agrada, tem boa 
relação com o jogo com os pés pa-
ra fazer o trabalho iniciação de jogo. 
Vem pra ser mais um e disputar posi-
ção com o Kewin e com o Hugo. Co-
mo sempre, vai jogar quem provar no 
dia a dia que merece”, disse Catalá.

O goleiro Luiz começou a carreira na base do Leão em 2003
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carros circulam 
dentro de shopping para 
fazer compras em cidade 
do interior de são Paulo

à  PAnDEmIA

Motorista faz a encomenda na loja e pode buscar a mercadoria sem sair
do veículo das 11h às 20h. Velocidade máxima nos corredores é de 5 km/h

U
m shopping de Botucatu, no interior de São Paulo, resolveu inovar e liberou o acesso de carros pelos corredores para retirada de mercado-
rias. A medida inédita no país foi adotada em meio à pandemia do novo coronavírus. O motorista faz a encomenda na loja com antecedên-
cia e pode buscar a mercadoria no shopping sem sair do veículo das 11h às 20h. Ele deve estar de máscara e terá a temperatura medida já 
na entrada  Para os carros, há algumas regras: ele deve estar limpo e higienizado, sem muita fumaça saindo do escapamento e não pode ter 
vazamento de óleo. A velocidade máxima permitida nos corredores é de 5 km/h. Manobras estão proibidas.

Fonte: R7

Velocidade máxima nos corredores é de 5 km/h
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MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Keyla confronta Tato sobre Deco, e Roney questiona 
o motivo da briga. Edgar reclama por ter de compa-
recer à audição no conselho tutelar. Keyla e Tato dis-
cutem. Ellen enfrenta K1 para defender Benê. K2 fala 
que descobriu a verdade sobre a paternidade de To-
nico e fica satisfeita com a reação de Tato. Samantha 
reage com despeito ao ver Tina ser elogiada na es-
cola. Felipe mostra a Lica o esquema montado para 
cadastrar os alunos nas catracas do colégio. Marta 
avisa à filha que elas irão ao conselho tutelar. Ma-
lu comemora a instalação das catracas. Tato avisa 
a Keyla que K2 descobriu sobre Deco, e a garota se 
desespera. K2 diz a Tato que não contará a ninguém 
o que sabe, mas procura Roney logo em seguida.

TOTALMENTE DEMAIS
Sexta-feira, 19h15

Cida nota a aproximação entre Arthur e Eliza e 
alerta o patrão para não magoar a modelo. Cida 
conta a Jonatas que Arthur e Eliza podem estar 
se envolvendo. Fabinho conta a Jamaica que viu 
Lili beijando Rafael. Jonatas beija Leila. Peça-
nha descobre onde Eliza está morando e avisa 
a Dino. Eliza reconhece a risada de Dino ao tele-
fone e, com medo, pede ajuda a Arthur. Mauri-
ce afirma a Arthur que ele está apaixonado por 
Eliza. Eliza tem um pesadelo com Dino. Caroli-
na fica indignada quando Arthur troca seu no-
me pelo de Eliza. Fabinho conta a Germano que 
viu Lili beijando Rafael.

NOVO MUNDO 
Sexta-feira, 18h00

Anna, Joaquim e as crianças fogem em um ba-
lão, e Thomas fica furioso. Piatã, Olinto e Jacira 
deixam a cidade. Hugo consola Elvira. Thomas 
se enfurece ao saber que o balão não pode ser 
encontrado. O balão desce na mata e Joaquim 
decide acampar no local. Peter encontra Libério 
machucado no jornal. Sebastião prende Cecília 
em seu quarto. Patrício conta para Domitila que 
Dom Pedro saiu da feira acompanhado de uma 
mulher. Diara anuncia sua gravidez e Wolfgang 
desconfia. Schultz chega ao Brasil com Greta, 
irmã de Wolfgang. Joaquim, Anna e as crianças 
chegam à aldeia dos Tucarés.

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Vinicius termina o namoro com Mirela. Policiais pro-
curam Antonio e falam que Violeta será presa. An-
tonio passa mal. Luisa chama o médico. Falcão que-
bra tudo na padaria de Durval porque Mosca não 
paga o que deve a ele. Antonio conta para Branca 
que Violeta é uma criminosa. Mirela fala para nanci 
que Vinicius terminou com ela. Glória se reúne com 
Verônica, Arlete, Gleyce e Branca para falar sobre o 
comitê de decidem criar o Clube do Laço Lilás. Be-
nício fala com Sara para distraí-la, enquanto Gael, 
Lorena e Mário entram no laboratório e encontram 
Ester. Eles tiram Ester do laboratório. João conver-
sa com Bento e Poliana chega. Vinicius fala para 
Jeff que não foi bem na prova por causa de Mirela.

APOCALIPSE
Sexta-feira, 20h50

Isabela diz não admitir que Benjamin difame Ricardo. 
Ela briga com o irmão. César, Guido e natália perse-
guem o carro de Robinson e Henrique. Isabela pede pa-
ra Susana ficar ao seu lado. Ângela diz não ver a hora 
de Henrique voltar para a prisão. Benjamin inicia uma 
investigação e descobre que o avião de Zoe foi sabota-
do. Wallace e a robô Melina falam sobre a expulsão de 
Benjamin. Os policias soguem perseguindo Henrique. 
Benjamin encontra com Uri e diz que Zoe está viva. no 
deserto, Zoe brinca com o pequeno Davi. Benjamin 
consegue rastrear o telefone que fez os vídeos miste-
riosos e descobre a identidade de Soraya. César, Guido 
e natália chegam a um galpão abandonado. Eles rece-
bem o sinal do GPS vindo da tornozeleira de Henrique.

FINA ESTAMPA
Sexta-feira, 21h00

Griselda acredita que Renê deva punir o responsá-
vel pela sabotagem ao “Brasileiríssimo”. Crodoaldo 
reclama de ver Tereza Cristina dormindo com Perei-
rinha. Solange entra no carro de Daniel e avisa que 
lançará seu CD no Caldeirão do Huck. Luana toca no 
laptop de Marcela e repreende Íris por chantagear 
Tereza Cristina. Griselda convida Renê e o filho para 
morarem em sua casa. Tereza Cristina desconfia de 
que o filho vá para a casa de Griselda e manda Cro-
doaldo investigar. Zambeze conversa com Luana so-
bre as visões que ela teve de Íris.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIES
Panorama otimista com 
decisões e conquistas que 

garantirão mais prazer. O dia trará ati-
tude e inciativas certeiras. Movimen-
te comunicações e contatos. Ótimo 
momento para iniciar relações pes-
soais e profissionais. Mercúrio volta-
rá com assuntos do passado e de fa-
mília. Avalie bens e patrimônio. Você 
terá poder de negociação numa com-
pra ou venda de carro ou de imóvel.

TOURO 
O dia revelará sonhos, am-
bições e desejos ocultos. 

Momento de desapego e de revolu-
ções. Encerre uma atividade que não 
tem dado retorno e aposte em mu-
danças. Palavras que tocam a alma 
trarão cura. Cheiro de novidade no 
ar. Encontre novos focos de interes-
se e maneiras diferentes de se comu-
nicar. Troca de confidências esquen-
tará o clima no amor hoje.

GêMEOS
Amizades carinhosas e 
animadas farão diferen-

ça no seu dia. Com tensão entre Lua 
e Vênus em seu signo, carências, in-
satisfações e interesses divergentes 
poderão incomodar num relaciona-
mento especial. Encontre um ponto 
de equilíbrio entre o “dar” e o “rece-
ber”. Hora de estabelecer trocas mais 
justas e resolver assuntos do coração. 
novas relações à vista!

CâNCER
Ótimo desempenho no tra-
balho hoje. Impulsione a 

carreira com novo projeto e iniciativas 
certeiras. O dia anuncia conquistas e 
superações. Bom também para cuidar 
da saúde com mais carinho e atenção. 
Reflexões sobre o futuro fortalecerão 
objetivos pessoais. Relações deixa-
rão a desejar nesta quinta-feira. Com 
tensão entre Lua e Vênus, não espere 
muito das pessoas. Sucesso!

LEÃO
Criatividade, autocon-
fiança e fé moverão mon-

tanhas hoje. Aproveite para viabili-
zar um projeto pessoal com soluções 
originais, apoiar o desenvolvimento 
dos filhos, ou abrir o coração para o 
amor. Conexão com uma amizade de 
longe trará animação e esperanças. 
Rotina puxada com excesso de tare-
fas cobrará organização. Responsa-
bilidades de trabalho aumentarão. 

VIRGEM
Lembranças e saudades 
de alguém da família, ou 

antigo amor, balançarão o coração 
hoje. Movimentações na equipe e no 
ambiente profissional poderão cau-
sar preocupações. Mantenha a priva-
cidade, jogue a autoestima para cima 
e visualize as mudanças que dese-
ja para o futuro. Hora de se valorizar, 
assumir seu poder e conquistar no-
vos espaços. Conquistas na carreira! 

LIBRA
A conversa vai rolar ho-
je! Dia agitado por muitos 

contatos, troca de mensagens, comu-
nicações profissionais e ideias bri-
lhantes. Encontre boas estratégias e 
soluções para dar um salto na carrei-
ra. Bases fortes na vida familiar e ro-
tina gostosa darão suporte para você 
alcançar as metas e alçar voos mais 
altos. Amor com confiança e enten-
dimento. Bom para falar de sonhos. 

ESCORPIÃO
Conte com os próprios re-
cursos e impulsione um 

projeto. Assuntos financeiros interfe-
rirão no relacionamento íntimo. Gas-
tos, compras, planos e prazos serão 
repensados, com Mercúrio retrógra-
do. Trabalho com boas perspectivas 
de retorno trará motivação. Bom para 
iniciar um empreendimento ou ace-
lerar a produção na ocupação atual. 
Renove filosofias e crenças.

SAGITÁRIO
Dia gostoso para se cuidar 
e focar nas suas coisas. Tal-

vez precise de um pouco de distância 
dos relacionamentos e mais espaço 
de privacidade. Projeto de vida e tra-
balho passarão por avaliações. Hora 
de acertar rumos e planejar mudan-
ças que permitirão melhor qualidade 
de vida. Criatividade em alta. Senti-
mentos falarão mais alto do que a ra-
zão. novas conquistas à vista.

CAPRICóRNIO 
Um sonho da vida íntima 
poderá se concretizar e 

tornar a convivência mais gostosa. 
Projetos a dois ganharão forma e sim-
bolizarão nova fase no amor. Assun-
tos de família e da casa cobrarão pa-
ciência e dose maior de tolerância. 
Discuta opções e encontre uma solu-
ção alternativa que conciliará os vá-
rios interesses. Implante uma rotina 
mais equilibrada e pegue leve hoje. 

AQUÁRIO
Motive a equipe, coloque a 
conversa em dia com ami-

gos e circule nas redes. A quinta-fei-
ra será movimentada nas comunica-
ções e nos contatos. Bom para você 
falar o que pensa e impulsionar o tra-
balho com novas ideias. Discussões 
de contrato em andamento. Respos-
tas poderão atrasar. Enquanto isso, 
estude possibilidades e some forças 
no amor. Reorganize a casa. 

PEIXES 
Impulsione a carreira com 
novo empreendimento. 

O dia favorecerá decisões financei-
ras, investimentos na casa e planeja-
mento do futuro. Talvez encerre uma 
antiga parceria e inicie outra. Reor-
ganizações e ajustes no orçamento 
viabilizarão novos projetos. Momen-
to de maior projeção profissional e de 
sorte nos negócios. Fique de olho nas 
oportunidades. Sucesso!
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contato@oextra.net

celebridades
à  AcIDEntE

De acordo com o próprio sertanejo, eles estavam
indo até a fazenda Talismã que pertence à família

carro com filhos do 
cantor Leonardo capota 
e cai em córrego em Goiás

João Guilherme e Matheus Vargas (em destaque) estavam no carro; na foto estão ainda Pedro, Leonardo e Zé Felipe

o 
carro em que esta-
vam dois filhos do 
cantor Leonardo, 
João Guilherme e 
Matheus Vargas, 
além de um moto-

rista e de Leandrinho, sobrinho do 
artista, caiu dentro de um córre-
go em Rio do Boi (GO), na tarde de 
quarta, 1. Felizmente, ninguém se 
feriu com gravidade.

De acordo com o próprio sertanejo, 
todos eles estavam indo até a fazen-
da Talismã que pertence à família 
quando o motorista perdeu o contro-
le do carro. Segundo relato de Leo-
nardo, por estar acostumado a diri-
gir apenas em cidade, o motorista 
pegou uma estrada de terra batida 
e acabou por passar direto na poei-
ra de outros caminhões. A queda foi 
de uma altura de dez metros.

Todos foram levados para um hos-
pital, mas liberados. “Estamos aqui 
na fazenda Talismã com os meninos. 
Como essa estrada de terra tem 50 
km, as pontes eram feitas de madei-
ra bem sem vergonha, de cem anos 
atrás. Para a felicidade de todos nós, 
o córrego estava com pouca água. 
Mas as quatro rodas ficaram para ci-
ma”, revela o sertanejo.

Caminhoneiros da região ajudaram 
a tirar os componentes do carro e so-
licitaram resgate. Leandrinho, que é 
sobrinho dele e filho do cantor Lean-
dro (1961-1998) teve uma luxação no 
pulso. Todos eles posaram juntos pa-
ra um vídeo de explicação para tran-
quilizar os fãs.

Em vídeos que circulam pela inter-
net é possível ver o carro sendo tira-
do do córrego.

Esse não é o primeiro acidente que 
envolveu a família. Em 2012, Pedro 
Leonardo Dantas da Costa, filho do 
cantor sertanejo Leonardo, sofreu 
um acidente de carro de madrugada 
perto da cidade de Itumbiara (GO). 
O acidente aconteceu após um show 
do rapaz, que era membro da dupla 
Pedro e Thiago, em Uberlândia. Ele 
dirigia sozinho em direção à cidade 
de Goiânia quando seu carro capo-
tou.

Pedro ficou em coma e sofreu três 
paradas cardíacas que deixaram se-
quelas ainda hoje visíveis.

Fonte: Folhapress

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Carro em que os 
filhos do cantor 
Leonardo estavam
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à  BEBÊ a BoRDo!

A atriz e cantora fez o anúncio em foto publicada nas redes sociais

Aos 34 anos, mariana 
Rios anuncia que está 
grávida do primeiro filho

Em foto publicada no Instagram, em que ela 
exibe a barriga de gestante, a artista revela a 
novidade para os seus seguidores

 Da REDAção

contato@oextra.net

a 
atriz e cantora Mariana Rios, 
34, anunciou nesta quarta-fei-
ra, 1º, que está grávida do seu 
primeiro filho. Em foto publi-
cada no Instagram, em que 
ela exibe a barriga de gestan-

te, a artista revela a novidade para os seus se-
guidores. “Julho! O mês em que eu agradeço o 
privilégio de ter nascido e renascer a cada ano! 
Você sempre chega trazendo vida! Mas dessa 
vez trouxe o presente mais lindo mundo: Ou-
tro coração batendo dentro de mim”.

Mariana Rios está noiva do empresário Lucas 
Kalil. no final de maio, ela contou que teve de 
cancelar o casamento por causa da pandemia 
do novo coronavírus. na ocasião, ela disse que 
uma nova data ainda não foi definida, mas is-
so não é um problema. “nunca fiquei triste por 
ter que desmarcar a data do casamento. Minha 
preocupação era com o que o mundo iria viver 
a partir daquele momento. O que as pessoas 
iriam passar e como eu poderia ajudar”, afirmou. 

Fonte: Folhapress
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social

Leandro 
Barros 

também 
está entre 
os home-

nageados 
nesta 

semana. 
Parabéns!

Letícia Braga completa mais um ano de vida nesta sexta-
feira e recebe muitas felicitações de amigos e familiares.

Thaina Garcia recebe homenagens de toda
a galera nesta data especial. Felicidades!


