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Município registra mais  45 casos  de  Covid nesta terça

TSE recebe lista 
com 7 mil gestores 
que tiveram contas 
rejeitadas pelo TCU

Queimadas à 
beira de rodovias 
aumentam riscos 
de acidentes
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

NoiteTardeManhã
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ELEIÇÕES 2020:  CONFORME  ANTECIPADO  POR ‘OEXTRA.NET’

Henri Dias e Avenor 
Bim confirmam 
chapa para disputa

Renato Colombano 
terá Simone, da 
Afada, como vice

Coligação terá PTB, PSD, Solidariedade, PSL e PROS Coligação contará com Republicanos e Patriota

à  CONFIRMADO!

O empresário Ederson Muffato esteve na cidade 
nesta terça para oficializar a construção da unidade

Grupo Muffato anuncia
oficialmente unidade 
do Max Atacadista
em Fernandópolis

Ederson Muffato, empresário do Grupo Mu-
ffato esteve em Fernandópolis para anunciar 
oficialmente a instalação de uma unidade do 
Max Atacadista no município. O empreendi-
mento será construído em uma área de cerca 
de 24 mil metros quadrados. Página A7

Página A4 Página A5

Jovem prestou esclarecimentos na Delegacia de Polícia de
Santa Fé do Sul sobre o acidente ocorrido no rio Paraná, no último dia 7

Condutor de jet 
ski se apresenta 
à Polícia; 
afogamento 
tirou a vida de 
fernandopolense

Na tarde desta terça-feira, dia 15, se 
apresentou à Central de Polícia Judici-
ária o condutor do jet ski, no qual estava 
como carona o fernandopolense Welber 
Rodrigues, de 22 anos, vítima de afoga-
mento, registrado no último dia 7, no rio 
Paraná, em Santa Fé do Sul. O condutor, 
de 21 anos, de acordo com a Polícia Ci-
vil, é de Sumaré (SP) e passava o feria-
do em Santa Fé. Página A11
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à  NOvO APP

Nova solução para pagamentos instantâneos começa a funcionar dia 16 de novembro 

Sicredi inicia pré-
cadastro dos associados 
para adesão ao Pix

O 
Sicredi iniciou pré-cadastramen-
to dos associados interessados 
em vincular sua conta na institui-
ção financeira cooperativa ao Pix, 
sistema de pagamentos instan-
tâneos do Banco Central do Bra-

sil, que começa a funcionar dia 16 de novembro e 
que promete revolucionar as operações financei-
ras no país. Com um simples clique, os associa-
dos poderão transferir, pagar ou receber imedia-
tamente a qualquer horário ou dia. O Pix não é um 
novo aplicativo e sim uma solução que estará dis-
ponível dentro do aplicativo Sicredi. Nesta fase de 
pré-cadastro para uso da solução, os associados 
precisam confirmar por meio do aplicativo da ins-
tituição o interesse a partir do CPF ou CNPJ do ti-
tular da conta. Na segunda fase, que começa dia 
5 de outubro, os associados poderão cadastrar no-
vas informações como e-mail e números dos ce-
lulares. Todos esses dados serão registrados co-
mo “Chaves Pix”, que servirão como identificação 
dos usuários no momento da operação financeira. 

O Pix será uma alternativa à TED (Transferência 
Eletrônica Disponível) ou ao DOC (Documento de 
Ordem de Crédito). As movimentações financeiras 
poderão ser feitas por pessoas físicas e jurídicas uti-
lizando as “Chaves Pix” cadastradas, via QR Code 
ou ainda usando os dados bancários, como já é fei-
to atualmente. Mesmo com a nova forma de paga-
mento, no Sicredi, as opções de TED e DOC continu-
arão disponíveis. O diferencial é que a partir de 16 
de novembro os associados terãomais uma opção 
prática, digital eeconômica. Para ter acesso ànovi-
dade, bastará atualizar o aplicativo Sicredi dispo-
nível para os sistemas operacionais Android e IOS.  

Para o Sicredi, a chegada do Pix ao mercado mar-
ca uma evolução importante do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN) e reforça as iniciativas que a insti-
tuição já tem desenvolvido para fomentar a inova-
ção no segmento de meios de pagamento eletrôni-
cos. “Segurança e praticidade são duas questões de 
extrema importância para nós e essa nova solução 
do Banco Central tem total sinergia com a estraté-
gia do Sicredi, onde buscamos proporcionar cada 
vez mais experiências digitais para os nossos as-
sociados e, ao mesmo tempo, promover a inclusão 
financeira”, diz Cidmar Stoffel, diretor executivo de 

Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi. 
Buscando sempre destacar seu pioneirismo dentro 

do cooperativismo de crédito, em maio deste ano, o 
Sicredi antecipou aos seus associados uma experi-
ência semelhante ao Pix, com o lançamento de pa-
gamentos eletrônicos via QR Code pelo aplicativo 
para transferências e pagamentos entre associados.

Segundo Stoffel, o movimento de modernização 
do sistema financeiro está criando uma “sociedade 
cashless”, com operações financeiras mais susten-
táveis, sem circulação de moeda em espécie, sem os 
riscos gerados na movimentação do dinheiro físico 
e com menos impacto ambiental. “Nesse sentido, 
o mundo digital tem muito a contribuir e o coope-

rativismo de crédito é uma ferramenta fundamen-
tal nesse processo de inovação”, finaliza Stoffel.

 SObrE O SicrEdi
l O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa 

comprometida com o crescimento dos seus asso-
ciados e com o desenvolvimento das regiões on-
de atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a 
participação dos mais de 4,5 milhões de associa-
dos, os quais exercem papel de donos do negó-
cio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 
estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 
agências, e oferece mais de 300 produtos e servi-
ços financeiros (www.sicredi.com.br).

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Sicredi
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à  ELEIÇÕES 2020

Relação pode ser usada para análise de registros
de candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador

TSE recebe lista com
7 mil gestores que tiveram 
contas rejeitadas pelo TCU

O 
Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) rece-
beu uma lista com 
mais de sete mil 
nomes de gestores 
públicos que tive-

ram suas contas rejeitadas pelo Tri-
bunal de Contas da União (TCU). As 
informações foram entregues nesta 
segunda-feira (14) ao presidente do 
TSE, ministro Luís Roberto Barroso, 
pelo presidente do TCU, ministro Jo-
sé Mucio Monteiro.

Para o presidente do TSE, o com-
partilhamento dessas informações 
com a Justiça Eleitoral é um passo 
importante para a lisura das Eleições 
Municipais de 2020. “Nós estamos 
aqui cuidando de dar o máximo de 
transparência a essas decisões do 
Tribunal de Contas da União que im-
pactam a Lei da Ficha Limpa”, ex-
plicou.

Barroso também chamou a aten-
ção para que os gestores que ocu-
pam cargos públicos façam as suas 
prestações de contas nos prazos e na 

forma prevista na lei, para que não 
corram o risco de, inadvertidamente, 
acabarem incluídos na lista do TCU.

“Tenham cuidado com a prestação 
de contas. Cerquem-se de profissio-
nais que possam orientá-los a enca-
minhar essas contas da melhor ma-
neira. A pior coisa que tem é sofrer 
as penas da Justiça sem ter cometi-
do uma infração”, aconselhou o mi-
nistro.

Por fim, o presidente do TSE fez 
um apelo para que os eleitores vo-
tem conscientemente, pesquisando 
sobre a trajetória dos candidatos an-
tes de escolher em quem votar. Se-
gundo ele, cabe aos eleitores, além 
das barreiras que a legislação elei-
toral impõe, escolher os melhores re-
presentantes.

Ao entregar a listagem com os no-
mes dos gestores públicos, o presi-
dente do TCU, ministro José Mucio 
Monteiro, considerou o compartilha-
mento das informações com a Justi-
ça Eleitoral um avanço da democra-
cia. Ele destacou que nela constam 
pessoas que tiveram suas contas re-
jeitadas ou que, ainda, não presta-
ram contas como é exigido pela lei.

“O dinheiro público precisa ser 
gasto e é preciso prestar contas do 
dinheiro público. Precisa que se com-
prove que a despesa aconteceu”, ex-
plicou o presidente do TCU.

TribunAiS rEgiOnAiS
ElEiTOrAiS

A partir de agora a relação será en-
viada aos Tribunais Regionais Elei-
torais (TREs), a quem cabe julgar os 
pedidos de registro de candidaturas 
para os cargos de prefeito, vice-pre-
feito e vereador nas Eleições Muni-
cipais de 2020.

Essas informações poderão instruir 
eventuais pedidos de impugnação 
das candidaturas, porque a Lei de 
Inelegibilidades (Lei Complemen-
tar nº 64/1990) declara inelegíveis 
pessoas que tiverem “suas contas 
relativas ao exercício de cargos ou 
funções públicas rejeitadas por ir-
regularidade insanável que configu-
re ato doloso de improbidade admi-
nistrativa, e por decisão irrecorrível 
do órgão competente, salvo se esta 
houver sido suspensa ou anulada pe-
lo Poder Judiciário”.

A entrega da lista ao TSE consta do 
calendário eleitoral e originalmente 

acontece até o dia 15 de agosto de 
cada ano de eleição; em 2020, con-
tudo, com o adiamento do pleito em 
virtude da Emenda Constitucional nº 
107/2020, a data-limite foi prorroga-
da para o dia 26 de setembro.

cOnTAS irrEgulArES
A listagem contempla todos os 

gestores que tiveram suas contas jul-
gadas irregulares, com trânsito em 
julgado nos últimos oito anos, isto é, 
a partir de 15 de novembro de 2012. 
A inclusão de nomes é dinâmica e 
será atualizada diariamente até o úl-
timo dia do ano.

Nesta segunda-feira (14), a região 
Nordeste aparece com 2.924 nomes 
de gestores com contas rejeitadas 
pelo TCU, seguida pela região Su-
deste, com 1.685 gestores. As regi-
ões Norte e Centro-Oeste trazem, 
respectivamente, 1.317 e 826 no-
mes. Já no Sul, aparecem 582 pes-
soas nessa situação.

A relação entregue ao TSE pode ser 
consultada na página “Contas Irre-
gulares” do Portal do TCU na inter-
net. As consultas podem ser feitas 
pelo número do processo, nome (in-
teiro ou parte dele) ou CPF. 
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à  CONFORME ANTECIPOU O EXTRA.NET

Advogado e médico 
terão cinco partidos 
na coligação: PTB, 
PSD, Solidariedade, 
PSL e PROS

Henri Dias e Avenor Bim 
confirmam chapa para 
as eleições de novembro

E
m convenção par-
tidária realiza-
da na tarde des-
ta terça-feira, 15, 
na Chácara Bim, 
em Fernandópo-

lis, foi confirmada a dobrada en-
tre o advogado Henri Dias (PTB) e 
o médico Avenor Bim (PSD) como 
pré-candidatos a prefeito e vice-
-prefeito respectivamente.

A coligação contará com PTB, 
PSD, Solidariedade, PSL e PROS. 
Cerca de 60 candidatos serão lan-
çados pelos partidos que fazem 
parte do grupo.

O Extra.net antecipou, na quar-
ta-feira, 9, que Henri e Avenor 
comporiam uma das chapas de 
oposição à reeleição de André Pes-
suto.

Henri Dias e Avenor Bim 
serão pré-candidatos a 
prefeito e vice-prefeito 

respectivamente

Foto: Reprodução

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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à  ELEIÇÕES 2020

Atualmente, a universidade não possui nenhum entrave com o MEC

Empresário Renato 
Colombano terá Simone, 
da Afada, como vice

C
onforme antecipa-
do por ‘O Extra.net’, 
o Republicanos te-
rá Renato Colomba-
no como candidato 
a prefeito e Simo-

ne da Afada como vice, do mesmo 
partido. A confirmação veio em con-
venção realizada na noite desta ter-
ça-feira, 15, no hotel Serata, em Fer-
nandópolis,

Antes do anúncio oficial, a infor-
mação havia vazado no telão en-
quanto a equipe técnica realizava 
testes no equipamento.

O Patriota, que já havia anuncia-
do apoio a Colombano, também re-
alizou a convenção no mesmo local.

A coligação majoritária será for-
mada entre Republicanos e Patriota.

O Republicanos terá 18 candida-
tos a vereador e o Patriota 10.

Renato Colombano 
será candidato 
a prefeito com 

Simone de vice

Mais agilidade no atendimento
Fale conosco pelo

WhatsApp: (17) 99177-2555
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PV confirma candidatura de Ailton Santana

Convenções confirmam 
Marynilda Cavenaghi 
como vice de Luiz Henrique

P
elo menos seis par-
tidos do grupo que 
está apoiando a can-
didatura do empre-
sário Luís Henrique 
Moreira – PSDB, Pro-

gressistas, Republicanos, Pode-
mos, PSL, PSD e PDT – realizaram 
suas convenções nesta segunda-
-feira.

A convenção do Progressistas, que 
era uma das mais esperadas, ocor-
reu por volta das 18 horas e, depois 
de alguns discursos, o partido de-
cidiu indicar a professora Marynil-
da Cavenaghi como candidata a vi-
ce-prefeita na chapa do tucano Luís 
Henrique Moreira.

O ex-vereador Rivelino Rodrigues, 
que também estava cotado para ser 
o vice de LH, apoiou a indicação de 
Marynilda. Rivelino – que já foi ve-
reador por três mandatos – voltará 
a disputar uma cadeira na Câmara 
Municipal.

O médico Ricardo Gouveia partici-
pou da convenção e confirmou que 
será candidato a vereador, mas o 
Progressistas terá dois desfalques 
de peso. Os ex-vereadores Jediel 
Zacarias e Gilberto Alexandre de 
Moraes, o Gilbertão, considerados 
grandes puxadores de votos, não 
irão disputar a vereança. Eles ale-

A professora Marynilda Cavenaghi será candidata a vice-prefeita na chapa do tucano Luís Henrique Moreira

Foto: Reprodução

garam problemas pessoais para fi-
car de fora. 

Dos seis partidos, pelo menos dois 
– PSL e PDT – não terão chapa de 
candidatos a vereador.

A convenção do PSDB começou por 
volta das 20:30 horas e contou com a 
presença de representantes dos ou-
tros cinco partidos que já tinham re-
alizado suas convenções.

O assessor da deputada Analice 

Fernandes, Reginaldo Viotta, abriu 
a convenção tucana, representando 
a deputada. Depois, discursaram a 
candidata a vice, Marynilda, e o can-
didato a prefeito, LH.

De seu lado o Partido Verde(PV) re-
alizou sua convenção no domingo e 
decidiu lançar Ailton Santana e Mar-
celo Dacia como candidatos a prefei-
to e vice, respectivamente. Além da 
candidatura majoritária, o PV irá lan-

çar 06 candidatos a vereador – qua-
tro homens e duas mulheres.

O candidato a prefeito, Ailton de 
Souza Santana, está filiado ao PV 
desde abril de 2006 e já presidiu o 
partido. Segundo informações ob-
tidas pelo blog, ele já foi funcioná-
rio da Unijales e, atualmente, pos-
sui uma transportadora.  

Fonte: cardosinho.blog.br
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à  CONFIRMADO!

O empresário Ederson Muffato esteve em Fernandópolis
nesta terça-feira, 15, para oficializar a construção da unidade

Grupo Muffato anuncia 
oficialmente unidade 
do Max Atacadista
em Fernandópolis

N
esta terça-feira, 
15, Ederson Mu-
ffato, empresário 
do Grupo Muffato 
esteve em Fernan-
dópolis para anun-

ciar oficialmente a instalação de uma 
unidade do Max Atacadista no mu-
nicípio.

O empreendimento será construí-
do em uma área de cerca de 24 mil 
metros quadrados adquirida junto 
à Deaço pelo grupo paranaense. A 
área fica na Brasilândia, no local do 
antigo Ferro Velho São Paulo, na mar-
ginal da rodovia Euclides da Cunha.

O processo da construção do em-
preendimento foi agilizado com aju-
da de Wagner Kamiyama, secretário 
de Desenvolvimento Sustentável de 
Fernandópolis e pela Secretaria de 
Obras.

O investimento deve ser da or-
dem de R$ 50 milhões, com geração 
de 300 empregos. O espaço conta-
rá com praça de alimentação, café, 
lotérica, entre diversas outras lojas, 
além de um amplo estacionamen-
to para 326 veículos e espaço para 
motos.

O Max Atacadista trabalha com o 
conceito de quanto maior a quanti-
dade do mesmo produto, menor fica 
o preço unitário, beneficiando assim 
quem compra em maior quantidade. 

Nas prateleiras, os produtos serão 
apresentados sempre com o preço 
de varejo e de atacado, que passa a 
valer a partir de uma determinada 
quantidade adquirida do produto, 
resultando em melhores condições 
de pagamento, além do preço mais 
em conta.

O Grupo é o número um do Paraná 
no segmento de supermercados e o 
quarto maior do país, sendo a úni-
ca rede 100% nacional a figurar no 
top 5 do setor, segundo dados da 
Associação Brasileira de Supermer-
cados (Abras). Com 65 lojas entre 
varejo (Super Muffato) e atacado 
(Max Atacadista), cinco Centros de 
Distribuição e oito postos de com-
bustíveis, o grupo tem 46 anos de 

história, 15 mil colaboradores dire-
tos e também gera 10 mil empre-
gos indiretos. A rede atua em 23 ci-
dades do Paraná e interior de São 
Paulo.

O Super Muffato compreende 46 lo-
jas entre supermercados, hipermer-
cados e lojas gourmet (uma delas em 
Votuporanga), além do e-commerce; 
o Max Atacadista conta com 20 lojas, 
com unidades em Rio Preto e Catan-
duva (as mais próximas).

O EXTrA.nET AnTEciPOu!
A informação de que o Grupo Mu-

ffato investiria em Fernandópolis foi 
antecipada, com exclusividade, pe-
lo Extra.net, na Coluna Entrelinhas 
(clique aqui para lembrar), em publi-
cação postada há cinco dias.

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

O investimento deve ser da ordem de R$ 50 milhões

Foto: Divulgação
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Os pacientes tratados com suspeita da doença são 127

Fernandópolis
tem 2.283 casos 
positivos de Covid-19

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

F
ernandópolis contabi-
lizou nesta terça-feira, 
15, mais 45 testes po-
sitivos para coronaví-
rus. O município tem 
agora 2.283 infectados 

por Covid-19. O informativo tam-
bém aponta 5.436 testes negativos 
e 1.868 pacientes curados da doen-
ça. Os casos tratados como suspei-
tos são 127.

Conforme nova deliberação da Se-
cretaria Estadual da Saúde, todas as 
pessoas com síndromes gripais se-
rão testadas por meio da coleta de 
exames para o Covid-19. A testagem 
será realizada de acordo com o perí-
odo de início dos sintomas, por PCR 
ou Teste Rápido.

à  BOLETIM

São 08 internados na UTI e outros 08 na enfermaria

Santa Casa tem
16 internados na ala 
para coronavírus

à  OCUPAÇãO

A UTI própria para coronavírus da 
Santa Casa de Fernandópolis tinha 

nesta terça-feira, 15, oito pacientes 
confirmados para a doença interna-
dos. São 10 leitos de tratamento in-
tensivo na ala. Seis casos confirma-
dos e dois suspeitos para Covid-19 

estavam na enfermaria. Nesta ala 
são 18 leitos, sendo 13 do SUS e cin-
co para convênios e particulares.

Os dados constantes no informati-
vo referem-se ao registro do número 

de pacientes internados no horário 
base de sua elaboração, conforme 
controle do Núcleo Hospitalar de 
Epidemiologia da Santa Casa Fer-
nandópolis.

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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à  SELEÇãO

Interessados podem ser inscrever até o dia 30 de setembro

Inscrições para bolsas 
remanescentes do Prouni
começaram ontem

C
omeçou nesta terça-
-feira, 15, as inscri-
ções para o processo 
seletivo de bolsas re-
manescentes do Pro-
grama Universidade 

para Todos (Prouni), para o segundo 
semestre deste ano. Ao todo, serão 

ofertadas cerca de 90 mil bolsas que 
não foram ocupadas no decorrer do 
processo seletivo regular.

A disponibilidade dessas bolsas 
ocorre por desistência dos candida-
tos pré-selecionados ou falta de docu-
mentação, por exemplo. O prazo para 
inscrição termina em 30 de setembro e 
o estudante interessado deve acessar 
a página do Prouni na internet [http://
prouniportal.mec.gov.br/#principal].

De acordo com o Ministério da 
Educação, nesta edição, o prazo de 
inscrição será único, tanto para can-
didatos não matriculados na institui-
ção de ensino superior para a qual 
desejam se inscrever para disputar 
uma bolsa, como para candidatos já 
matriculados na mesma instituição 
para a qual querem fazer a inscrição.

O Prouni é o programa do governo 
federal que oferece bolsas de estudo, 

integrais e parciais (50%), em insti-
tuições particulares de educação su-
perior. Para concorrer às bolsas inte-
grais, o estudante deve comprovar 
renda familiar bruta mensal, por pes-
soa, de até 1,5 salário mínimo. Para 
as bolsas parciais (50%), a renda fa-
miliar bruta mensal deve ser de até 
três salários mínimos por pessoa.

Fonte: Agência Brasil

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

Foto: Divulgação
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à  QUEDA

Os dados são do Relatório 2020 de Mortalidade Infantil

UNICEF revela baixa 
histórica de mortalidade 
infantil no Brasil

O
s dados são do 
Relatório 2020 de 
Mortalidade In-
fantil do UNICEF, 
divulgado na se-
mana passada. O 

documento traz três categorias de 
idade. Na primeira, neonatais, que 
são mortes entre o parto e o primei-
ro mês devida, o Brasil apresentou 
7,9 mortes a cada mil nascimentos 
em 2019.

Em 1990, essa taxa era de 25,3. Na 
segunda categoria, crianças de até 
cinco anos, a taxa caiu de 62,9 para 
13,9. A queda entre os adolescen-
tes até 20 anos (terceira categoria) 
caiu menos. Em 1990 era de 7,6 e no 
ano passado, 7,1.

Apesar das melhoras nos núme-
ros, o Brasil continua na média entre 
seus vizinhos na América do Sul e é 
o país do continente que apresenta 
a terceira maior taxa de mortalida-
de de adolescentes, ficando a frente 
apenas da Guiana (8,6) e da Vene-
zuela (12,6). Este índice também é 
o único que coloca o país abaixo da 
média quando comparado ao resto 
do mundo. 

Ao todo, o estudo da UNICEF 
registra dados de 195 países e, 
quando considerado apenas a 
taxa de mortalidade de adoles-
centes, ficamos em 12º lugar, 
abaixo do Irã (6,5) e acima da 

Guatemala (8.4). A melhora nos 
números do Brasil acompanha 
uma queda generalizada em to-
do o mundo. 

Segundo a UNICEF, as taxas de 
mortalidade globais foram de 17 

para mortes neonatais, 5,2 para 
crianças de até cinco anos e 18 
para crianças e jovens de até 24 
anos.

Fonte: sbtinterior.com

Apesar das melhoras nos números, o Brasil continua na média entre seus vizinhos na América do Sul

Foto: Agência Brasil

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

Jovem prestou esclarecimentos na Delegacia de Polícia de
Santa Fé do Sul sobre o acidente ocorrido no rio Paraná, no último dia 7

Condutor de jet ski
se apresenta à Polícia; 
afogamento tirou a vida 
de fernandopolense

à  NA DELEGACIA

N
a tarde desta ter-
ça-feira, dia 15, se 
apresentou à Cen-
tral de Polícia Ju-
diciária o condutor 
do jet ski, no qual 

estava como carona o fernandopo-
lense Welber Rodrigues, de 22 anos, 
vítima de afogamento, registrado no 
último dia 7, no rio Paraná, em San-
ta Fé do Sul.

O condutor, de 21 anos, de acordo 
com a Polícia Civil, é de Sumaré (SP) 
e passava o feriado de 7 de setem-
bro, em Santa Fé do Sul. Ele não te-
ve o nome divulgado.

Durante o passeio, ele teria cha-
mado Welber para dar uma volta no 
referido rio, quando em determina-
do momento, ambos se desequili-
braram e caíram na água. Welber 
estava sem colete, na oportunidade, 
e se afogou. O condutor, que usa-
va o equipamento, fugiu sem pres-
tar socorro.

Ainda de acordo com a Polícia, es-
tá marcada para a quarta-feira, dia 
16, uma entrevista coletiva, na qual 
o delegado responsável pelo caso 
dará todas as informações colhidas 
durante o depoimento do condutor 
do jeti ski.  
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PREFEITURA

VALENTIM GENTIL

Prefeitura do Município de Valentim Gentil
ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 46.599.833/0001-11

 

Praça Jacilândia, 4-33 | Centro | Fone (17) 3485-9400 | 15520-000 | Valentim Gentil-SP
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2020 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São 
Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado pelo 
Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine, 
para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 14/10/2018, 
para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de 
cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos estabelecidos 
pelo presente Edital, 
RESOLVE: 
I - Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2018, para comparecer no 
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, 
nesta cidade, até o dia 23 de setembro de 2020, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 
16:30h, a fim de exercer mediante termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o 

qual foi habilitada: 
Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  

Exame médico: Exame Clínico Médico 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

46° 39,996  ROSANE MARIA DOS SANTOS FERRO  0000133 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
II - A candidata convocada deverá conferir o edital completo no site da prefeitura 
(http://www.valentimgentil.sp.gov.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 
(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 15 de setembro de 2020 
 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE E EXERCÍCIO Nº 03/2020 

REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2020, DE 02/09/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 

considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, homologado por meio de Edital de Homologação, datado 

de 01 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de 04 de fevereiro de 2019, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados e nomeados no Serviço Público Municipal, os candidatos habilitados no Concurso 

Público nº 01/2018, com vistas à posse e exercício nos cargos efetivos, conforme a seguinte relação: 

NOME CARGO 

ANDERSON LUCAS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) 

VILMA DIAS DE CARVALHO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) 

II – Os candidatos nomeados deverão comparecer, para assinatura do Termo de Posse, no Setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, no horário das 9h00 às 11h30 e das 

13h30 às 16h30, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011. 

        III - Os candidatos convocados deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 

(http://www.valentimgentil.sp.gov.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 

(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 15 de setembro de 2020. 

 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 
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Valentim Gentil, 15 de setembro de 2020 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2020 
PROCESSO SELETIVO Nº 04/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São 
Paulo, considerando o Resultado Final do Processo Seletivo nº 004/2018, apresentado pelo 
Instituto de Marketing, Assessoria e Gestão de Imagem na Empresa Ltda. – Instituto Imagine, 
para preenchimento da função de Agente Comunitário de Saúde, realizado no dia 14/10/2018, 
para preenchimento de vagas existentes e as que vierem a existir, bem como para formação de 
cadastro reserva durante a validade do Processo Seletivo nº 04/2018, nos termos estabelecidos 
pelo presente Edital, 
RESOLVE: 
I - Fica convocada a candidata aprovada no Processo Seletivo n° 04/2018, para comparecer no 
Setor de Recursos Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, 
nesta cidade, até o dia 23 de setembro de 2020, no horário das 9:00h às 11:30h e das 13:00h às 
16:30h, a fim de exercer mediante termo de interesse, o direito de ser contratada no cargo para o 

qual foi habilitada: 
Para o cargo de Agente Comunitário de Saúde – Ampla Concorrência  

Exame médico: Exame Clínico Médico 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLASS.  NOTA  NOME                                        INSCR     

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA POSSE E EXERCÍCIO Nº 03/2020 

REFERENTE AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 03/2020, DE 02/09/2020 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA, Prefeito do Município de Valentim Gentil, Estado de São Paulo, 

considerando o resultado final do Concurso Público nº 01/2018, homologado por meio de Edital de Homologação, datado 

de 01 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de 04 de fevereiro de 2019, no uso 

de suas atribuições legais e constitucionais: 

RESOLVE: 

I - Ficam convocados e nomeados no Serviço Público Municipal, os candidatos habilitados no Concurso 

Público nº 01/2018, com vistas à posse e exercício nos cargos efetivos, conforme a seguinte relação: 

NOME CARGO 

ANDERSON LUCAS PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) 

VILMA DIAS DE CARVALHO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I (PEB I) 

II – Os candidatos nomeados deverão comparecer, para assinatura do Termo de Posse, no Setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura, situado na Praça Jacilândia, nº 4-33, Bairro Centro, nesta cidade, no horário das 9h00 às 11h30 e das 

13h30 às 16h30, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011. 

        III - Os candidatos convocados deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 

(http://www.valentimgentil.sp.gov.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 

(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 15 de setembro de 2020. 

 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 
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13h30 às 16h30, nos termos do art. 26 da Lei Municipal nº 1.960, de 13 de outubro de 2011. 

        III - Os candidatos convocados deverão conferir o edital completo no site da prefeitura 

(http://www.valentimgentil.sp.gov.br/) ou no Diário Oficial Eletrônico do Município 

(https://imprensaoficialmunicipal.com.br/valentim_gentil), sendo que nele, constaram as demais informações. 

Valentim Gentil, 15 de setembro de 2020. 

 

ADILSON JESUS PEREZ SEGURA 

Prefeito Municipal 



à  PERIGO! 

Situação tem acontecido com frequência; além do perigo
no trânsito, queimadas também destroem linhas telefônicas

Queimadas à beira
de rodovias aumentam 
riscos de acidentes

QUARTA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2020  |  Meio Ambiente | A13

E
m setembro, o fo-
go das queimadas 
à beira de rodovias 
da região aumenta 
o risco de aciden-
tes e também cau-

sa prejuízos para a companhia te-
lefônica, obrigada constantemente 

a substituir os cabos de telecomu-
nicações.

Tempo seco, altas temperaturas 
e o vento forte no período de estia-
gem ajudam na propagação das 
chamas. Na região a maioria dos 
focos de incêndio é registrada nas 
propriedades rurais que ficam às 
margens das rodovias. Os incêndios 
se tornam frequentes e represen-
tam um perigo para os motoristas. 

A fumaça densa prejudica a visibi-
lidade.

O mato seco queima rapidamen-
te e as chamas avançam sobre o 
asfalto. Recentemente, os focos de 
incêndio se espalharam por vários 
trechos das Rodovias Euclides da 
Cunha (SP-320) e Percy Waldir Se-
meghini (SP-543). Além do perigo 
para os motoristas e moradores das 
áreas próximas aos focos, as cha-

mas deixam um rastro de destrui-
ção e muitos prejuízos.

Durante os meses de agosto a 
outubro, quando os incêndios se 
tornam mais frequentes, a Polícia 
Rodoviária Estadual orienta os mo-
toristas a redobrarem a atenção e a 
não jogarem cigarro fora do carro, 
porque cai no capim e pode provo-
car um incêndio, talvez até de gran-
des proporções.

Durante os meses de agosto a outubro, os incêndios se tornam mais frequentes na região 

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net
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à  NOROESTE PAULISTA

Nuvens de poluição 
cobrem e abafam a região 
Baixa umidade do ar segue preocupando

C
idades da região noroeste pau-
lista, no últimos dias, amanhe-
ceram cobertas por nuvens de 
poluição e fumaça que abafa-
ram os municípios prejudican-
do a qualidade do ar respirado. 

Em setembro de 2019, também houve o regis-
tro da mesma situação.

O fenômeno estaria relacionado com a mu-
dança da direção dos ventos fazendo com 
que a região receba material particulado 
vindo de cidades do Moto Grosso, Mato 
Grosso do Sul e Goiás. A alta concentra-
ção de poluentes no ar diminui a qualida-
de do mesmo.

Além de Fernandópolis, Jales, Rio Preto, 
Santa Fé do Sul e outras cidades da região 
também apresentaram o céu poluído. A De-
fesa Civil segue emitindo alertas referente a 
baixa umidade do ar na região. A principal 
indicação é para evitar o Sol e beber bastan-
te água.

Fonte: meufoconews.net

O fenômeno estaria relacionado com a mudança da direção dos ventos

Foto: Weber Kitayama
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à  QUEIMADAS

Redemoinho de fogo
é registrado durante
queimada na região
Incêndio atinge área de pastagem e da Mata Atlântica em cidades na região

U
m vídeo feito duran-
te uma queimada 
registrou o momen-
to em que se formou 
um redemoinho de fo-
go. O incêndio atinge 

área de pastagem e também de Mata 
Atlântica na região. As chamas come-
çaram na quinta-feira, 10, e, segundo 
a Polícia Ambiental, já estão contro-
ladas nas áreas de pastagem. Mas o 
fogo na mata fechada preocupa a cor-
poração, já que o acesso é mais díficil.

Segundo a polícia, o foco do incên-
dio começou em uma área de cana-
-de-açúcar em Meridiano e já chegou 
em São João de Iracema. Equipes de 
combate às chamas usam doze ca-
minhões no local com apoio de du-
as aeronaves de usina de cana-de-
-açúcar. A mata fechada é de difícil 
acesso e os brigadistas e bombeiros 
estão usando bombas costais para 
tentar apagar as chamas.

A Polícia Ambiental ainda não tem 
números do tamanho da área atingi-
da, mas só a Mata Atlântica na região 
tem uma área de 1,5 mil hectares.

Fonte: G1 Redemoinho de fogo em incêndio na região

Foto: Reprodução/TV TEM

atos oficiais
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O processo de dispensa nº 025/2020, objetivou a contratação da empresa Ciro Samuel Pinho Silva 
ME, para Contratação de empresa do ramo, com mão de obra mecânica e fornecimento de peças no 
conserto  e reparo do veículo Pá Carregadeira – NW HOLLEND - Placa: PA C12, cadastrado na Di-
retoria Municipal de Obras e Viações Públicas, para atender os serviços existentes desta Municipa-
lidade, no corrente exercício. Durante toda a sua tramitação cumpriu as determinações da legislação 
pertinente, consoante o parecer da Comissão de licitação e do Jurídico da Municipalidade e da justi-
ficativa do Setor de Compras.

Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa acima mencionada, nos termos 
da Justificativa subscrita pela Comissão de Licitação.

S. J. das Duas Pontes, 04 de setembro de 2020.
JOSE CARLOS BARUCI - Prefeito Municipal

Uma publicação: Quarta-feira, dia 16 de Setembro de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.861.

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓvEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIv.
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à  CONSCIENTIzAÇãO

Polícia Militar Ambiental 
lança campanha cultural 
para conscientizar
o público jovem
Em 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore e do Policial Militar Ambiental

O 
“Dia do Policial Mi-
litar Ambiental” 
foi instituído por 
meio da Lei Esta-
dual n° 14.744, de 
17 de abril de 2012 

e a data escolhida não poderia ser 
mais apropriada porque nesta data 
também se comemora o “Dia da Ár-
vore” – 21 de Setembro.

A árvore por si só já simboliza equi-
líbrio em todos os seus aspectos, 
pois atua diretamente nos fatores 
fundamentais para a manutenção 
das mais diversas formas de vida, 
melhora a qualidade do ar, diminui 
a poluição, serve de moradia para 
inúmeras espécies de animais, for-
nece alimentos e produtos, propor-
ciona sombra, reduz a temperatura, 
melhora a umidade do ar, evita a ero-
são do solo e também deixa as pai-
sagens muito mais belas.

As árvores também garantem a se-
gurança hídrica pois não existe sis-
tema de abastecimento de água sem 
a preservação das matas ciliares. 
Sem as árvores a chuva vira enxur-
rada, a água corre sem obstáculos 
de forma violenta, carrega todo tipo 
de sedimentos, causa erosão do solo, 
assoreamento dos rios e nos centros 
urbanos as tão temidas enchentes.

cAMPAnhA culTurAl
Para comemorar esta data de ta-

manha importância, a Polícia Mili-
tar Ambiental lançou no mês de se-
tembro uma campanha cultural com 
o objetivo de conscientizar o públi-
co jovem sobre a importância da pre-

servação ambiental. A participação 
é simples, basta produzir e enviar 
um vídeo de 15 a 45 segundos so-
bre o tema “A importância da árvo-
re na minha vida”. Os participantes 
poderão incrementar suas produ-
ções vestindo digitalmente o cha-
péu do fardamento da Polícia Mili-
tar Ambiental acessando o link bit.
ly/pm21set

OPErAÇÃO JEquiTibÁ
– gigAnTE dA nATurEzA

Além da campanha, será defla-

grada em todo o Estado de São 
Paulo, nos dias 21 e 22 de setem-
bro de 2020, a Operação Jequitibá 
– Gigantes da Natureza com o em-
prego de mais de 1.320 policiais 
militares ambientais, 452 viatu-
ras terrestres e 52 viaturas náuti-
cas dos quatro Batalhões de Polí-
cia Ambiental.

A operação batizada de jequitibá-
-rosa presta homenagem esta árvo-
re que é considerada símbolo do Es-
tado de São Paulo. O seu nome vem 

do tupi-guarani e significa “gigante 
da floresta”. É a maior árvore da Ma-
ta Atlântica, com registros de indiví-
duos com 50 metros de altura e com 
mais de 600 anos de idade.

O objetivo é despertar a consciên-
cia para educação, prevenção e com-
bate aos crimes ambientais, princi-
palmente contra a flora em todas as 
regiões do Estado.

Fonte: Assessoria de Imprensa - 
Polícia Militar Ambiental
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à  DESCONTO

Toyota Corolla passa
a contar com bônus
para o público PcD
Sedan médio mais vendido do Brasil acompanha alguns
modelos da linha e também ganha bônus em setembro

O 
Toyota Corolla, 
sedan médio 
consagrado no 
Brasil e líder de 
vendas conse-
cutivo há alguns 

anos está com preços diferencia-
dos para o público PcD durante o 
mês de setembro em toda a rede 

de concessionárias da marca no 
país. Vale ressaltarmos que o mo-
delo só dispõe de isenção de IPI 
desde 2018.

Contando com cinco versões (GLi, 
XEi, Altis 2.0, Altis Hybrid, Altis Hy-
brid Premium), tem duas motoriza-
ções no seu portfólio, sendo uma 
exclusividade no seu segmento e 
diferencial da atual geração do mo-
delo, lançada há cerca de 1 ano. Fa-
lamos então do motor 2.0 Dynamic 

Force, aspirado, com até 177 cavalos 
de potência e 21,4 kgfm de torque 
no etanol e do 1.8 VVT-i 16V DOHC 
Flex que atua em conjunto com três 
propulsores elétricos, formando um 
sistema híbrido. Nele, são 122 ca-
valos de potência (conjugando mo-
tor a combustão e elétricos) e 16,6 
kgfm de torque.

O câmbio com o motor 2.0 é o CVT 
Direct Shift que simula dez mar-
chas, sendo a primeira movida por 

uma engrenagem e com o sistema 
híbrido é o também CVT HEV Tran-
saxle com quatro modos de condu-
ção.

Assim como em toda a gama Toyo-
ta, a garantia é de cinco anos, com 
exceção dos componentes elétricos 
do sistema híbrido. Para eles, oito 
anos. 

Fonte: Mundo do 
Automóvel para PcD

Toyota Corrola é o líder de vendas na categoria

cOnFirA TOdOS OS PrEÇOS:

Foto: Reprodução
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MAlhAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Lica chega com MB à escola e tenta despistar 
Marta. Bianca e Júlia cobram proteção de Clara 
junto a Malu. Lica pressiona Clara sobre as ati-
tudes de Malu. Nena e Das Dores acompanham 
Ellen à escola e exigem uma posição de Edgar 
sobre a agressão sofrida pela menina. Edgar faz 
com que Bianca, Júlia e outros alunos responsá-
veis se desculpem com Ellen. Keyla e Tato discu-
tem por causa de Tonico, e Dóris ajuda os dois. 
Bóris procura Edgar para falar sobre o caso de 
Ellen. K2 sugere a K1 que MB pode estar blefan-
do com relação à viagem dos dois. Roney se ofe-
rece para falar com Aldo, e Tato se emociona. El-
len sofre racismo.

TOTAlMEnTE dEMAiS
Quarta-feira, 19h15

Eliza avisa a Arthur que ele será apenas seu 
empresário. Cleide confidencia a Jonatas que 
pedirá para Vanessa testar a fidelidade de Flo-
risval. Eliza diz a Jojô que rompeu com Arthur. 
Rosângela aceita o pedido de namoro de Flo-
risval. Zé Pedro avisa a Carolina que Eliza irá 
processá-la. Carolina aceita que Pietro seja pai 
de seu filho. Gilda conta para Eliza que está 
com Hugo, mas que, por enquanto, não reve-
lará para os filhos. Carolina diz a Pietro que o 
resultado de seus exames revelou que ela não 
pode engravidar.

FlOr dO cAribE 
Quarta-feira, 18h00

Ester diz a Alberto que ainda ama Cassiano. 
Cassiano consegue tirar Duque debaixo da pa-
rede de terra que caiu sobre ele. Hélio visita o 
pai na cadeia. Ester se recorda de quando Cas-
siano lhe pediu que prosseguisse com sua vi-
da caso algo acontecesse com ele. Ester conta 
a Taís que Cassiano morreu em um confronto 
com a polícia. Taís incentiva Ester a ficar com 
Alberto. Viridiana conta para Dadá e Lino que 
sua mãe trabalhou na casa de Dionísio, mas 
não revela o motivo de ela ter ido embora. Cas-
siano escreve cartas para Ester. Samuca cha-
ma por seu pai.

chiquiTiTAS 
Quarta-feira, 20h30

Vivi diz para Mosca que Tati está melhor. Na ma-
nhã seguinte, na mansão dos Almeida Campos, 
Carmen diz que as chiquititas são um problema, 
mas que ela gosta de pensar que esses são obstá-
culos que a vida coloca para lhe testar. Junior diz 
para a tia tratar as crianças bem quando elas vol-
tarem ao orfanato. Na casa de Carol, Dani fica cheia 
de ciúmes e começa a ser grosseira com os órfãos 
que estão lá. Letícia tenta explicar para a filha que 
é preciso tratar bem as visitas e diz que Tati este-
ve com febre. Eduarda faz processo seletivo em sua 
casa para contatar uma empregada doméstica. A 
socialite exagera nos pré-requisitos e não aprova 
nenhuma candidata.

APOcAliPSE
Quarta-feira, 20h50

Através do androide Melina, Brenda observa os planos 
de Ricardo. Adriano tenta, sem sucesso, convencer o 
filho a desistir do bombardeio. Mesmo sabendo do pe-
rigo, Benjamin e Hanna não desistem de ajudar os fu-
gitivos judeus. Ricardo autoriza o ataque ao navio. Ben-
jamin e Hanna ficam chocados com a explosão. Ricardo 
comemora. Adriano disfarça o desconforto. Benjamin 
vê algo próximo ao local do ataque. Ricardo descobre 
que restaram sobreviventes. Zoe e os amigos conse-
guem fugir em um bote. Ricardo ordena a morte dos 
sobreviventes. Benjamin reencontra Zoe. Celeste pro-
cura por Chico. Ricardo comemora o feito. Saulo e No-
ah se salvam. Celeste encontra o corpo de Chico. Sol-
dados do governo perseguem os fugitivos.

FinA ESTAMPA
Quarta-feira, 21h00

Ferdinand atinge um detetive enquanto foge da 
polícia. Quinzé pede para reatar com Teodora. Fer-
dinand consegue escapar dos policiais. O delega-
do Paredes vai até a mansão de Tereza Cristina. 
Baltazar chega em casa e vê sua cama arrumada 
no sofá. Teodora e Quinzé fazem as pazes. Renê 
pensa em comprar uma casa no Marapendi Dre-
ams e pede a opinião de Griselda. Baltazar tenta 
se aproximar de Solange, mas não consegue. Íris 
e Alice partem de caminhão pela estrada. Teodo-
ra pede para Quinzé avisar Griselda onde ele es-
tá. Celina se enfurece por Beatriz ter aceitado fa-
zer um acordo com Danielle. Wallace avisa que se 
aposentará depois que vencer sua luta. 

resumo de novelas
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horóscopo
ÁriES
Concentre suas energias 
no trabalho e atividades 

de rotina. Resultados dependerão de 
foco e organização, hoje. Urano e Vê-
nus mudarão conceitos sobre o amor 
e o prazer. Busque maior independên-
cia financeira e ganhe liberdade. Mer-
cúrio facilitará acordos e trará maior 
entendimento nas relações. Pense an-
tes de agir. Talvez precise voltar atrás 
numa decisão.

TOurO 
Imprima energias positi-
vas na casa e nos relacio-

namentos próximos. Novidades dos 
filhos ou uma conquista pessoal ani-
marão o clima. Comemore vitórias e 
movimente contatos. Comunicações 
de trabalho estarão aquecidas. Brilhe 
em reuniões on-line, amplie a presen-
ça nas redes e ganhe maio projeção. 
Ótimo momento para conquistar no-
vos espaços.

gêMEOS 
Dia-a-dia igual, só que não. 
Com ideias criativas e con-

versas que aguçarão a curiosidade, 
você se envolverá com novo projeto 
e renovará conceitos. Soluções prá-
ticas de conforto e moradia tornarão 
a vida mais gostosa. Júpiter incenti-
vará mudanças no lifestyle e carrei-
ra. Aproveite oportunidade de ganhar 
dinheiro sem sair de casa, apoiar a fa-
mília e ampliar o bem-estar.

câncEr 
Resultados financeiros 
no trabalho anunciarão 

maior estabilidade. Aprofunde uma 
relação especial e planeje o futuro. 
Hora de curar o coração e aumentar 
a segurança nos relacionamentos. 
Se estiver só, alguém poderá chegar 
para ficar. Novo envolvimento come-
çará com conversa séria e interesses 
em comum. Arrume a casa e imprima 
mais beleza à sua volta.

lEÃO
Cuidados de saúde, ati-
vidade física e tratamen-

tos estéticos cobrarão determinação. 
Aproveite o dia com Lua em seu sig-
no para suprir necessidades pessoais, 
investir no bem-estar e jogar a auto-
estima para cima. Assuntos financei-
ros serão mais facilmente resolvidos 
a partir do fim da tarde. Planeje in-
vestimentos, faça contas e organize 
o orçamento. Demandas aumentarão.

VirgEM
O dia começará devagar. 
Conte com atrasos, hoje. 

Sensibilidade amplificada cobrará es-
paços de privacidade e relaxamento. 
A partir do fim da tarde, Lua em seu 
signo iluminará os sonhos e motiva-
rá cuidados com a imagem. Um pro-
jeto pessoal ganhará forte impulso, 
hoje. Sol em seu signo, em harmonia 
com Plutão, incentivará mudanças. 
Poder pessoal em alta!

librA
Transforme padrões, re-
nove o ambiente social, 

melhore a qualidade das escolhas e 
dos relacionamentos. Talvez você se 
afaste de uma antiga amizade ou gru-
po e entre com tudo numa nova fase. 
Mercúrio em seu signo esclarecerá 
erros do passado e inspirará novos 
objetivos pessoais. Bom para se for-
talecer interiormente e construir re-
lações de confiança.

EScOrPiÃO
Impulsione o trabalho pe-
la manhã. Uma proposta 

ou conquista profissional poderá sur-
preender. Abra novo caminho para o 
futuro e inicie um projeto. Atividades 
de grupo e conversas com amigos 
trarão segurança e motivação para 
encarar novos desafios e brilhar pu-
blicamente. Espere por sucesso, po-
pularidade e conexões influentes, ho-
je. Amor com novos planos.

SAgiTÁriO
Convite de uma amizade 
de fora animará o clima. O 

dia trará propostas motivadoras, oti-
mismo e novidades atraentes. Você 
estará muito perto de subir um pata-
mar na carreira e estabilizar as finan-
ças. Aposte em planos de expansão 
e dê uma virada na sorte. Com criati-
vidade, boa vontade e determinação, 
você chegará onde deseja. Vida social 
movimentada. Associações positivas.

cAPricórniO
Troque confidências com 
o par e resolva assuntos 

de família ou moradia, nesta manhã. 
Reflexões sobre o projeto de vida po-
derão mudar decisões tomadas ante-
riormente. Assuntos do passado cobra-
rão paciência e calma para encontrar 
as melhores soluções. A partir do fim 
da tarde, o cenário será mais positi-
vo. Aproveite para se conectar com 
pessoas queridas de longe.

AquÁriO
Conversas com o par dis-
solverão inseguranças. 

Harmonia nos relacionamentos man-
terá o astral em alta. Sentimentos pro-
fundos cobrarão privacidade no fim 
da tarde. Planos de mudança ganha-
rão força. Troque confidências e es-
quente o clima da vida íntima, nesta 
noite. Bom momento para desenhar 
estratégias de trabalho. Repense a 
forma de se comunicar.

PEiXES
Dê atenção aos parceiros 
de trabalho e impulsione 

um projeto criativo. O dia será bas-
tante produtivo nos assuntos finan-
ceiros e relações. Bom também para 
incorporar novos conceitos, descobrir 
tendências e experimentar nova fer-
ramenta tecnológica. A partir do fim 
da tarde, tudo aberto para o amor. A 
Lua inspirará mais romantismo e ca-
rinho na relação íntima.
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celebridades
Mauricio Manieri sofre 
infarto e está na UTI após 
realizar procedimento 
de cateterismo
A informação foi confirmada pela assessoria do cantor

à  QUADRO ESTávEL

O 
músico Mauricio 
Manieri, 50, pas-
sou por um exa-
me de cateterismo 
nesta segunda-fei-
ra, 14, e segue em 

uma UTI (Unidade de Terapia Inten-
siva) de um hospital na Grande São 
Paulo. Ele sofreu um infarto na últi-
ma sexta-feira, 11.

A informação foi divulgada nesta 
tarde pelo programa Balanço Geral 
(Record) e confirmada pela asses-
soria do cantor à reportagem. Em 
nota oficial, a equipe de Manieri 
afirmou que o músico está em re-
cuperação e seu quadro de saúde 
é estável.

“O procedimento foi bem-sucedi-
do, o cantor passa bem e está na UTI 
para acompanhamento. Após sentir 
fortes dores no peito na última sex-
ta-feira, depois da realização de uma 
live, o artista foi levado às pressas ao 
hospital, onde realizou vários exa-
mes. A família de Manieri agradece 
as mensagens e manifestações de 
carinho recebidas.”

Mauricio Manieri se tornou conhe-
cido no final dos anos 1990 com seu 
primeiro CD chamado “A Noite Intei-
ra”, que incluí sucessos como “Bem 
Querer”, “Te Quero Tanto”, “Minha 
Menina”, e “Pensando Em Você”.

Além de ser conhecido pelo tra-
balho musical, o cantor já parti-
cipou do reality show A Fazenda 

(Record). Ele marcou presença na 
2ª temporada do programa (que 
atualmente está em sua 12º edi-
ção). Na competição, ele foi o sex-
to eliminado, após enfrentar uma 
roça com Karina Bacchi e Cacau 
Melo.

Ano passado, Maurício Manieri 
gravou seu DVD intitulado “Clas-
sics” e recebeu convidados de peso, 
como Daniel, Alexandre Pires, Chi-
tãozinho e Xororó e Jon Secada. O 
repertório contou com grandes clás-
sicos da música soul como “Easy” 

(Lionel Ritchie), “Never Gonna Gi-
ve You Up” (Rick Astley) e “Classic” 
(Adrian Gruvitz).

Manieri é casado com Izabelle Stein 
desde 2008, com quem tem um filho.

Fonte: Folhapress

Cantor sofreu um infarto na última sexta-feira, 11

Reprodução / Instagram 
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Depois de 44 anos
Globo não renova com 
Antonio Fagundes

à  DISPENSADO...

No entanto, ator ainda pode voltar para remake de “Pantanal”

Rua João Goss, 176 - JD. univeRsitáRio - FeRnanDÓPoLis-sP

Ator de 71 anos não teve seu contrato renovado com a emissora

 Da REDAÇãO

contato@oextra.net

O 
ator Antonio Fagundes, de 71 
anos, foi mais um veterano a não 
ter o contrato renovado com a Re-
de Globo. Assim como a emissora 
tem feito com outros artistas des-
ligados da empresa, ele deve ser 

escolhido para futuros projetos pontuais, receben-
do por obra. De acordo com o jornal Extra, Anto-
nio Fagundes é um dos nomes fortes para parti-
cipar do remake de ‘Pantanal’. O personagem foi 
vivido por Claudio Marzo na extinta TV Manche-
te. A produção deve ter início em 2021, mas ain-
da não divulgou ninguém do elenco.

Antonio Fagundes possui 44 anos apenas de Re-
de Globo, estreando ainda em 1976, com a novela 
Saramandaia. Foram 24 novelas durante este pe-
ríodo, a maioria com personagens protagonistas, 
como nas tramas de Renascer e O Rei do Gado, 
de Benedito Ruy Barbosa.

Dentre minisséries e seriados, ele também ficou 
marcado pela produção ‘Carga Pesada’, ao lado 
de Stênio Garcia.

Mas a carreira do o ator segue a pleno vapor. 
Ateu, ele vai estrelar a sequência do filme Deus 
É Brasileiro (2003), no qual interpretou o perso-
nagem-título. Intitulado Deus Ainda É Brasileiro, 
longa tem direção do veterano Cacá Diegues, que 
assinou o original, e deve estrear em 2021, ainda 
sem data definida.

Fonte: metropoles.com
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social

renan 
lemos 
comemora 
mais um 
aniversário 
e recebe os 
parabéns 
de toda a 
galera!

carolina 
Thiele
é muito
homena-
geada
pela
família e 
amigos 
nesta
data
especial. 
Parabéns!

Felicidades  
para Eine 

Vinicius, que 
completa 

mais um ano 
de vida!


