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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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Vacinação contra Covid: Fernandópolis
se aproxima de 100 mil doses aplicadas

453 pessoas, a partir de 85 anos, já receberam a 
3ª dose de “reforço” contra o coronavírus

De acordo com dados do 
Prodesp (Companhia de 
Processamento de Dados 
do Estado de São Paulo), 
via VaciVida, do sistema 

informatizado PEI – Programa Esta-

dual de Imunização, em relação às do-
ses recebidas, Fernandópolis já aplicou 
99,64% de todos os lotes de vacinas 
contra Covid-19 enviados pelo governo 
estadual: foram aplicadas 99790 doses 
das 100.145 que chegaram. Página A8

Queimadas em áreas 
rurais geram multa de mais 
de R$ 660 mil na região
Focos de incêndio foram registrados
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será neste 
domingo
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Nível do reservatório
de água da Usina de Ilha 
Solteira cai para zero
Usina é a maior do Estado de São Paulo, com capacidade para 3.444 MW

à  CRISE HÍDRICA

O 
reservatório da 
Hidrelétrica Ilha 
Solteira registra 
0% de armazena-
mento de água 
nesta quarta-feira, 

15, segundo o site do ONS (Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico). 
Com um volume de água tão baixo, 
estimou-se que a usina adminis-
trada pela empresa chinesa CTG 
deixaria de operar.

O operador explicou em nota que 
o percentual tem como referência o 
volume útil estabelecido pela ANA 
(Agência Nacional de Águas e Sane-
amento Básico). A agência destina 

uma cota de 323 metros para que a 
hidrovia Tietê-Paraná não seja inter-
rompida, mas a operação na via já 
está paralisada.

“O valor de 0,0% registrado hoje no 
site do ONS significa que o volume 
de água já atingiu esta cota mínima 
para utilização da hidrovia, porém 
isso não significa que o reservató-
rio da usina esteja vazio”, consta no 
comunicado.

Segundo a CTG, a Ilha Solteira ope-
ra com 322,94 m e o nível mínimo do 
projeto é de 314 m. Portanto, se não 
chover nas próximas semanas, o vo-
lume de água pode cair rapidamen-
te. “Como autorizado pela Câmara 
de Regras Excepcionais para Gestão 
Hidroenergética (CREG), o operador 
está autorizado a chegar a cota de 

314 metros e está comprometido em 
fazer a melhor gestão dos recursos 
no atual cenário”, informou o ONS.

Parte do volume de água repre-
sado nas hidrelétricas não é usado 
na geração de energia, pois a água 
pode estar abaixo da barragem e da 
turbina.

A usina Ilha Solteira fica na bacia 
do Rio Paraná. Ela produz 1,81% da 
energia de todo o subsistema Su-
deste/Centro-Oeste. Essa é a maior 
usina do Estado de São Paulo, com 
capacidade para 3.444 MW (me-
gawatts) de produção.

CRISE HÍDRICA
O Brasil enfrenta a pior crise hídri-

ca dos últimos 91 anos. O ministro 
Bento Albuquerque (Minas e Ener-
gia) afirmou, na 3ª feira (14.set), que 

a situação piora a cada mês e não 
tem previsão de quando irá norma-
lizar.

Além de Ilha Solteira, outras usinas 
hidrelétricas dos subsistema Sudes-
te/Centro-Oeste e Sul operam com 
volume de água preocupante no re-
servatório. A Usina Três Irmãos, por 
exemplo, tem só 1,98% do seu volu-
me útil. Ela produz 1,14% da energia 
do subsistema Sudeste/Centro-O-
este.

Já no subsistema Sul, a situação 
é mais crítica na Usina Governador 
Bento Munhoz da Rocha Netto, que 
está com 8,99% da sua capacidade. 
Ela produz 29,83% da energia do 
subsistema.

Fonte: www.poder360.com.br

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Usina hidrelétrica de Ilha Solteira, que é a 6ª maior do Brasil, pode deixar de operar se não chover nos próximos dias
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Inscrições para o ‘Bolsa 
Empreendedor’ vão até 
o dia 19 de setembro
Programa pagará auxílio de R$ 1 mil

à  FERNANDÓPOLIS

E
stão abertas em Fer-
nandópolis até o dia 
19 de setembro as ins-
crições para o Bolsa 
Empreendedor, pro-
grama que tem o ob-

jetivo inédito de apoiar os informais 
em situação de vulnerabilidade. O 
cadastro deve ser realizado no por-
tal do Bolsa do site: https://www.
bolsadopovo.sp.gov.br/

Fernandópolis será um dos polos 
com capacitações presenciais entre 
os dias 04/10 a 08/10. Serão 2 turnos 
com 20 vagas por período, no total 
de 40 vagas.

Após a realização do cadastro 
será feita a análise pela secreta-
ria do estado para verificar se o 
inscrito atende aos critérios do 
programa, caso seja habilitado ele 
será convocado para participar dos 
cursos nos locais e horários das ca-
pacitações.

SOBRE O PROGRAMA 
O Bolsa Empreendedor - Projeto 

do SEBRAE e Governo de SP, focado 
na inclusão produtiva e estado de 
vulnerabilidade), priorizando o pú-

blico feminino. É um programa que 
visa estimular o empreendedorismo 
através da concessão de bolsas no 
valor de R$1.000,00 para pessoas 
que participarem de um Kit Empre-
enda Rápido e realizar a formaliza-
ção (abertura de MEI). 

O programa é dividido em duas 
etapas, a 1° etapa o cliente se ca-
dastra no site https://www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br/ e se selecionado 
(após a análise de vulnerabilidade 
realizada pelo cadastro do cliente) 
participar e concluir o Kit do Em-
preenda Rápido e formaliza (aber-
tura do MEI) R$500,00, e na 2° etapa 
o cliente que receberá a segunda 
parcela de R$500,00 após 1 mês de 
abertura.

PRIORIDADE
PARA AS VAGAS

Os inscritos serão classificados 
em ordem de prioridade de acordo 
com a quantidade de vagas disponí-
veis para sua região administrativa.
l Pessoas de baixa renda
l Mulheres
l Pretos, pardos ou indígenas
l Jovens (18-35 anos)
l Pessoas com deficiência

Os critérios de desempate serão 
consecutivamente:

EXPEDIENTE
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Os cursos do Empreenda Rápido 
serão oferecidos em parceria com o 
Sebrae-SP. Abordarão temas como 
empreendedorismo, ideia de ne-

gócios, marketing, finanças e for-
malização, dentro de uma trilha de 
conhecimento chamada Descom-
plique direcionada aos empreende-
dores informais e novos empreen-
dedores.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



Secretaria de Cultura 
divulga em breve edital 
para Lei Aldir Blanc

à  CULTURA

A 
Secretaria Muni-
cipal de Cultura 
e Turismo já tra-
balha para a fina-
lização e publi-
cação, em breve, 

do novo edital da Lei Aldir Blanc. 
Essa Lei de Emergência Cultural 
foi criada e estabelece mecanis-
mos e critérios para garantir apoio 
aos profissionais e trabalhadores 
em geral ligados a ações cultu-
rais e que tiveram suas ativida-
des interrompidas por consequ-

ência da pandemia da Covid-19. 
A Lei 14.150/2021 autoriza municí-

pios a utilizarem em 2021 o saldo da 
verba não aplicada em 2020. Atual-
mente os profissionais podem rea-
lizar seus cadastrados diretamente 
na SMCT – Secretaria Municipal de 
Cultura e Turismo. Todas as infor-
mações complementares e as regras 
estarão disponíveis no edital.  

SERVIÇO:
Mais informações podem ser obti-

das diretamente na Secretaria Mu-
nicipal de Cultura e Turismo, na R. 
Porto Alegre, 350, Jd, Sta. Rita (Paço 
Municipal), das 8h às 17h. Telefone 
3442-3797.  

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Lei autoriza municípios a utilizarem em 2021 
o saldo da verba não aplicada em 2020
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à  VALENTIM GENTIL

Processo Seletivo para 
contratar profissionais 
em diversas áreas 
será neste domingo
As provas práticas serão realizadas na mesma data

A 
Prefeitura de Valen-
tim Gentil publicou 
o edital de homolo-
gação das inscri-
ções e convocação 
para as provas do 

processo seletivo Nº03/2021. Foram 
aproximadamente de 350 candida-
tos inscritos para ocupar os seguin-
tes cargos: Agente de Controle de 
Vetores (39); Agente de Serviços 
Gerais Feminino (44); Agente de 
Telefonia (63); Assistente Social 
(11); Auxiliar Administrativo (74); 
Auxiliar de Farmácia (14); Dentista 
(38); Enfermeiro (15); Fonoaudiólo-
go (04); Motorista (27); e Técnico de 
Enfermagem (14).

As provas serão realizadas neste 
domingo (19/09), na Escolas Esta-
dual Professor Cícero Usberti, lo-
calizada na Avenida Cavalin, 1165 
– Centro.

Para os candidatos dos cargos 
de agente de controle de vetores, 

agente de telefone, auxiliar admi-
nistrativo, auxiliar de farmácia, mo-
toristas e técnico de enfermagem, 
as provas terão início às 8h. Os por-
tões abrirão às 7h15 e fecharão às 
7h45.

Para os cargos de agente de ser-
viços gerais feminino, assistente 
social, dentista, enfermeiro e fono-
audiólogo as provas terão início às 
12h30. Os portões abrirão às 11h45 
e fecharão às 12h15.

Os candidatos deverão compare-
cer no local das provas, com ante-
cedência mínima de 30 (trinta) mi-
nutos, munidos de caneta azul ou 
preta, lápis preto e borracha, e do-
cumento de identificação com foto, 
conforme Edital. As provas práticas 
serão realizadas na mesma data, e 
os locais e horários serão anuncia-
dos nas respectivas salas durante 
as provas escritas.

Os candidatos ao cargo de MOTO-

RISTA deverão estar com posse de 
suas respectivas Carteiras de Ha-
bilitação na Categoria “exigida no 
Edital” ou superior, sem restrições 
e com prazo de validade respectiva 
não vencida.

Os candidatos, cujas provas serão 
com valoração de títulos, deverão 
apresentar na data das provas, até 
30 (trinta minutos) após o encerra-
mento das mesmas, em salas es-
pecialmente designadas, CÓPIA 
REPROGRÁFICA AUTENTICADA 
EXCLUSIVAMENTE EM CARTÓ-
RIO DE EVENTUAIS TÍTULOS que 
possuam, e estes deverão ser entre-
gues em envelope identificado com 
nome, função e número de inscrição 
do candidato, conforme o modelo 
presente no edital.

O edital completo pode ser con-
ferido pelo link: file:///C:/Users/
Usuario/Downloads/Edital%20
de%20homologa%C3%A7%-
C3%A3o%20das%20inscri%-
C3%A7%C3%B5es%20e%20convo-
ca%C3%A7%C3%A3o%20para%20
as%20provas.pdf.
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à  HOMENAGEM

Câmara de Santa Fé  
concede título de 
‘Cidadão Santa-fé-sulense’
para Jair Bolsonaro
A proposta do 
vereador Murilo Basi 
(PSL) foi aprovada 
por unanimidade

E
m sessão realizada na 
última terça-feira, 14, 
na Câmara Municipal 
de Santa Fé do Sul, 
foi apresentado pelo 
vereador Murilo Basi 

(PSL), um Projeto de Decreto Legis-
lativo que outorga Título de Cidadão 
Santa-fé-sulense ao Presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro.

A propositura apresentou um ba-
lanço das transferências realiza-
das pelo do Governo Federal para o 
município até o mês de setembro, 
totalizando R$16.616.069,65. Deste 
total, cerca de R$ 9 milhões foram 
destinados para o enfrentamento da 
pandemia.

De Acordo com o vereador, a pro-
posta foi aprovada por todos os nove 
vereadores da casa. O vereador afir-
mou também já ter enviado um con-
vite ao presidente para vir a Santa Fé 
do Sul receber a honraria.

Em suas redes sociais, Murilo co-
memorou a aprovação do projeto em 
uma chamada de vídeo com a depu-
tada federal Carla Zambelli.

Vereados Murilo Basi ao lado do presidente Jair Bolsonaro

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  FIQUE ATENTO!

Meio Ambiente 
apresenta nova Lei dos 
Resíduos Sólidos para 
líderes religiosos
Ideia é que as lideranças divulguem as informações para seus fiéis

A 
agricultura e pecu-
ária pilares impor-
tantes que movi-
mentam a economia 
local. Pensando em 
buscar mais incen-

tivo aos produtores e ao desenvolvi-
mento de políticas públicas voltadas 
ao setor, que a Prefeitura de Valen-
tim Gentil, em parceria com a Casa 
da Agricultura, aderiu ao programa 
“Cidadania no Campo – Município 
agro” do Governo do Estado.

O objetivo do programa é desen-
volver ações no município que visam 
incentivar, por meio de mecanismos 
técnicos, o desenvolvimento e a im-
plantação de políticas públicas re-
lacionadas ao setor agropecuário, 
sendo executado pela Secretaria de 
Agricultura do Estado de São Paulo 
(SAA) em parceria com a Prefeitura.

Em reunião realizada recentemen-
te em São Paulo, o Prefeito Adilson 
Segura e o secretário Municipal de 
Agricultura, Pecuária e Meio Ambien-
te Alexandre Ramos estiveram com o 
secretário Estadual de Agricultura e 
Abastecimento para discutir ações.

Segundo documento divulgado 
pelo Sistema Estadual de Desenvol-
vimento Rural Sustentável – Cida-
dania no Campo, o município, aten-
dendo todos os requisitos propostos, 
receberá certificado e pela ordem 

classificatória, terá preferência por 
recursos públicos da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento.

As diretrizes avaliadas são estrutu-

ra institucional; infraestrutura rural; 
produção e consumo sustentável; 
defesa agropecuária; abastecimento 
e segurança alimentar; fortalecimen-

to social do campo; solo e água; bio-
diversidade; resiliência, mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas; 
e interação campo-cidade.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  IMUNIZAçãO

Fernandópolis
se aproxima de 100 mil
doses aplicadas da 
vacina contra Covid-19
453 pessoas, a partir de 85 anos, já receberam a 3ª dose de “reforço” contra o coronavírus

D
e acordo com da-
dos do Prodesp 
(Companhia de 
Processamento de 
Dados do Estado 
de São Paulo), via 

VaciVida, do sistema informati-
zado PEI – Programa Estadual de 
Imunização, em relação às doses 
recebidas, Fernandópolis já apli-
cou 99,64% de todos os lotes de 
vacinas contra Covid-19 enviados 
pelo governo estadual: foram apli-
cadas 99790 doses das 100.145 
que chegaram.

Vale lembrar que o site Vacinô-
metro, do governo estadual, infor-
ma que “o % de consumo calculado 
com base nas doses aplicadas em 
função das doses distribuídas para 
cada município pode variar confor-
me o aproveitamento dos frascos, 
que são multidoses”.

São 57926 aplicações de 1ª dose; 
39931 de 2ª dose; e 1480 de dose 
única da Janssen. Também foram 
aplicadas 453 doses adicionais 
(reforço) em pessoas com 85 anos 
ou mais, público alvo que será 

Quase 60% da população completaram ciclo vacinal

vacinado até o próximo dia 19.
O município conta com 59406 mo-

radores que receberam ao menos 

uma dose, o que corresponde a 
85,6% da população.

Com imunização completa (não 

computadas as doses de reforço) 
são 41411 pessoas, índice de 59,6% 
dos 69402 habitantes.

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net
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à  OCUPAçãO

Sobe para 7 o número de 
pacientes internados por
Covid-19 na Santa Casa
São 5 pacientes 
internados na UTI e 
dois na enfermaria

A 
UTI própria para co-
ronavírus da Santa 
Casa de Fernandó-
polis tinha nesta 
quinta-feira, 16 de 
setembro, 5 pacien-

tes confirmados para Covid-19 inter-
nados na ala. Mais dois pacientes 
confirmados com a doença estavam 
na enfermaria.

No total, são 7 pacientes em tra-
tamento da doença, um a mais do 
que no boletim anterior, sendo 5 de 
Fernandópolis, um de Ouroeste e um 
de Populina

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 de 
Fernandópolis

Confira ao lado os dados do bole-
tim completo:

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  MEIO AMBIENTE

Focos de incêndio foram registrados em Turmalina e Populina

Queimadas em áreas rurais 
geram multa de mais
de R$ 660 mil na região

D
urante Policiamento 
Ambiental em aten-
dimento a focos de 
incêndio ocorrido 
nos municípios de 
Turmalina e Populi-

na, policiais militares ambientais 

deslocaram-se até o local dos fatos.
Após vistoria e mensuração da 

área com auxílio de aparelhos GPS, 
verificaram que o incêndio alastrou-
se por várias propriedades rurais, 
atingindo cultura de cana-de-açú-
car em fase de brotação, vegetação 
exótica em área comum, plantação 
de eucalipto, plantação de café, ve-
getação nativa secundária em está-

gios médio e inicial de regeneração 
localizada em área comum, vegeta-
ção nativa secundária em estágios 
inicial e pioneiro de regeneração, e 
demais formas de vegetação natural 
localizadas em área de preservação 
permanente, totalizando 487,58 hec-
tares queimados.

Diante de tais circunstâncias e 
após a geração de Planilha de Nexo 

de Causalidade (Planilha que define 
critérios a serem atendidos pelo res-
ponsável/arrendatário da área, que 
iniciou-se o incêndio), foram elabo-
rados em desfavor do responsável 
pela área, quatro Autos de Infração 
Ambiental, com multa simples no 
valor de R$ 663.150,00, sendo em-
bargada a atividade na área objeto 
das autuações.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

O incêndio alastrou-se por várias propriedades rurais

Foto: Divulgação/Polícia Ambiental
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à  VIGILâNCIA SANITáRIA

Recentemente houveram diversas polêmicas envolvendo clinicas do tipo na cidade

Cinco clínicas para 
dependentes químicos são
fechadas em Votuporanga

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

F
oi publicado na quarta-
feira, 15, no Diário Ofi-
cial de Votuporanga, 
um despacho decisório 
a respeito da interdição 
definitiva de cinco clini-

cas de reabilitação de dependentes 
químicos no município. Recentemen-
te, houveram diversas polêmicas e 
mortes envolvendo clinicas do tipo 
na cidade.

Segundo a prefeitura, as clinicas 
não possuíam licença da Vigilância 
Sanitária, e por isso não atendiam 
às exigências necessárias para con-
tinuarem operando no atendimento 
de dependentes químicos. 

As clinicas não apresentavam 
itens como informações do respon-
sável técnico pelo estabelecimento, 
plano de contingência, comprovação 
de estrutura física adequada, pron-
tuário de pacientes etc.

De acordo com prefeitura, a Vi-
gilância Sanitária realiza inspeção 
anual dos estabelecimentos e tam-
bém em casos de denúncia determi-
nação judicial. Segundo a prefeitura, as clinicas não possuíam licença da Vigilância Sanitária
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à  Em FERNANDÓPOLIS

Procurado por tráfico
de drogas é preso
pela Polícia Ambiental 
Suspeito foi abordado durante policiamento ambiental

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

D
urante policiamento 
ambiental, policiais 
realizaram a abor-
dagem de um indi-
víduo em atitude 
suspeita na quarta-

feira, 15, em Fernandópolis.
Após a abordagem, foi realiza-

da pesquisa dos antecedentes 
criminais e constatado que ele 
era procurado pela Justiça. Havia 
um mandado de prisão expedido 
pelo Foro da comarca de Fernan-
dópolis em desfavor do infrator 
pelo Art. 33 “Caput” (Tráfico de 
Entorpecente) e Art. 35 “Caput” 
(Associação ao Tráfico) do SIS-
NAD.

Diante dos fatos, foi dada voz de 
prisão ao infrator que foi condu-
zido à Delegacia de Polícia, onde 
ficou à disposição da justiça.

Prisão aconteceu na
quarta-feira, 15
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Acesse nosso site: 
www.oextra.net

à  NESTA SEXTA-FEIRA

Secretaria de Esportes e 
Lazer faz seletiva de vôlei 
Sub-16 visando Copa SP
Seguindo protocolo 
preventivo contra
a Covid-19,
jovens  nascidos 
entre 2005 e 2008 
serão avaliados
no Beira-Rio

atos oficiais

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADAS:   

VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA OBJETO: Contratação de Empresa 
especializada em livros infantil, no sentido de valorizar a importância da leitura e desenvolver 
o crescimento individual do aluno em todo processo Educacional, durante o exercício de 2021, 
conforme o termo de referência. Nº CONTRATO: 67/2021=PROCESSO 71/2021.VALOR DO 
CONTRATO: R$ 7.500,00 PRAZO DO CONTRATO:  30 dias. 

S. J. das Duas Pontes, 15 de setembro de 2021. 
JOSE CARLOS CEZARE - Prefeito Municipal

Uma publicação: Sexta-feira, dia 17 de Setembro de 2021.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.102.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 71/2021 DISPENSA Nº 27/2021

RECONHEÇO a DISPENSA DE LICITAÇÃON° 27/2021 fundamentada no art. 24, inciso 
II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância 
com o parecer jurídico acostado aos autos, para contratar com a Empresa: VIZU EDITORA 
E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA inscrita sob o CNPJ: 02.593.711/0001-42 refe-
rente à Contratação de Empresa especializada em livros infantil, no sentido de valorizar a 
importância da leitura e desenvolver o crescimento individual do aluno em todo processo 
Educacional, durante o exercício de 2021, conforme o termo de referência.RATIFICO, 
conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Sr.ADILSON 
MEDES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda 
a publicação do devido extrato.

São João das Duas Pontes – SP, 15 de setembro de 2021.
JOSE CARLOS CEZARE - Prefeito Municipal

Uma publicação: Sexta-feira, dia 17 de Setembro de 2021.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.102.

A 
SMEL – Secretaria 
Municipal de Espor-
tes e Lazer, realiza-
rá, nesta sexta-fei-
ra, 17, uma seletiva 
de voleibol mascu-

lino e feminino para ingresso nas 
equipes do Sub-16 da cidade.

A avaliação é para jovens nascidos 
entre 2005 a 2008, que irão represen-
tar Fernandópolis na Copa São Paulo 
de Voleibol.

Importante: os interessados devem 
estar obrigatoriamente de máscara e 
munidos de documento (RG). Confi-
ra horário para se dirigir ao Ginásio 
de Esportes “Dr. Querton Ribamar 
Prado de Souza”, o Beira-Rio.
l Data: 17/09/2021
l Local: Ginásio Beira-Rio
l 17:00 às 18:00 Feminino
l 18:00 às 19:00 Masculino
 Contato para mais informações;
l Bruno: 17 99728-2601
l Fábio: 17 99738-9068

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net
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à  FUTEBOL

Ex-Fefecê rescinde
com o Mirassol e retorna
ao Votuporanguense
Atacante foi emprestado para a reta final da Série C, mas encerra contrato antes do previsto

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

O 
atacante Murilo 
está de volta ao Vo-
tuporanguense. O 
jogador de 23 anos 
estava emprestado 
ao Mirassol para a 

disputa da Série C, mas teve o con-
trato rescindido e, com isso, volta 
ao CAV, clube com o qual tem vín-
culo até fevereiro de 2023.

Cria da base do São Paulo, Murilo 
ganhou destaque em 2019, quando 
foi o artilheiro da Segundona do 
Paulista pelo Fernandópolis Fute-
bol Clube (Fefecê), com 15 gols. O 
bom desempenho levou o atacante 
ao Botafogo-SP e, posteriormente, 
ao Votuporanguense.

No CAV, o jogador fez três gols 
em 13 jogos na Série A3 deste ano 
e acabou emprestado ao Mirassol 
para a disputa da Série C. O acordo 
com o Leão iria até o fim de novem-
bro, mas com a equipe garantida 
na divisão e sem chances de clas-
sificação, a remontagem do elenco 
deve ser antecipada.

De volta à Pantera, Murilo foi 
reintegrado e já treina com o elen-

De volta ao Votuporanguense, Murilo teve passagem apagada pelo Mirassol: em oito jogos, atacante não marcou gols 

Foto: Rafael Bento/CA Votuporanguense

co da equipe. O jogador deve ser 
inscrito para a disputa da Copa 
Paulista, na qual o CAV estreou 

com vitória fora de casa sobre o 
Comercial.

O Votuporanguense volta a cam-

po na próxima terça-feira, às 15h, 
contra o Velo Clube, na Arena Plí-
nio Marin, em Votuporanga.
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à  DOAçãO

O valor doado será integralmente usado na aquisição de
materiais para a construção da sede própria da instituição

Comunidade Santos 
Reis de Ouroeste doa
R$ 15 mil para a AVCC

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A 
doação foi feita na 
na última quarta-
feira, 15, por meio 
do tesoureiro Ma-
noel Dionísio Soa-
res. A Comunidade 

Santos Reis que está localizada no 
distrito de Formosa, em Ouroeste 
soube da campanha a captação de 
recursos para a construção da sede 
própria da entidade e, a partir do 

consenso da família, decidiu doar 
a quantia de R$ 15 mil para a exe-
cução do projeto.

De acordo com Manoel, a comuni-
dade já realiza doações para as en-
tidades, recursos oriundos de leilões 
realizados pela Comunidade Santos 
Reis. Desta vez, a comunidade deci-
diu e a AVCC– Associação de Volun-
tários no Combate ao Câncer – de 
Fernandópolis foi a entidade esco-
lhida para receber a doação.

“Já fizemos doações para diversas 
entidades, dentre elas, Hospital do 

Câncer de Barretos, Hospital do Cân-
cer de Jales, Santa Casa de Fernan-
dópolis, Hospital de Ouroeste, Santa 
Casa de Indiaporã, mas ainda não 
tínhamos contribuído com a AVCC. 
Acreditamos que agora é um bom 
momento” – explicou o tesoureiro 
Manoel Dionísio.

O valor doado será integralmen-
te usado na aquisição de materiais 
para a construção da sede própria da 
AVCC. Manoel Dionísio foi recepcio-
nado pelo presidente da entidade, 
Cidinho Tonelote, pelo tesoureiro Je-

sus Alves Nogueira e por Elisabete 
Aparecida Maldonado, do Conselho 
Fiscal.

“Hoje, a gente se sente realizado 
ao fazer essa doação porque é um 
lugar em que a gente ver a necessi-
dade e transparência com que tudo 
é realizado” – acrescentou Manoel.

Para saber mais sobre a constru-
ção da sede própria da AVCC, basta 
acessar https://www.avcc.com.br/
detalhe/296

Fonte: novo.avcc.com.br
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(17) 3442-2011  

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS

à  INSTITUIçãO

Além da inauguração, serão realizadas diversas atividades
ao longo da semana de aniversário da instituição

COFASP completa
50 anos e celebra Jubileu 
com inauguração do 
Espaço Integrado

N
o próximo dia 28 
de setembro, será 
comemorado o Ju-
bileu da Comunida-
de das Famílias São 
Pedro (COFASP), 

que completa 50 anos de história. 
O evento busca resgatar e celebrar 
a história da instituição junto a 
inauguração do Espaço Integrado 
COFASP.

A COFASP foi 
criada por um 
grupo de famí-
lias dos bairros 
Jardim do Trevo e 
Ubirajara no mu-
nicípio de Fernan-
dópolis no ano de 
1971, tendo por 
finalidade atuar 
na proteção, rein-
tegração e forta-
lecimento de fa-
mílias, além de desenvolver ações 
comunitárias e sociais, através de 
atividades educativas e recreativas.

As comemorações seguem ao lon-
go de toda a semana com um cro-
nograma de atividades culturais, 
educacionais e que promovem a 
saúde junto à comunidade e seus 
colaboradores, e terminam no sába-
do, dia 2 de outubro, com uma mis-
sa de Ação de Graças dos 50 anos 
da instituição e um campeonato de 
futebol.

“O objetivo é trazer para o conhe-
cimento de todos, os acontecimen-

tos importantes que foram realiza-
dos pela entidade e promover uma 
integração com a comunidade”, ex-
plica o presidente da COFASP, Padre 
Eduardo Lima.

Também como parte das cele-
brações do Jubileu, os alunos do 
6º semestre do curso de Jornalis-
mo da Fundação Educacional de 
Fernandópolis (FEF) irão produ-
zir uma revista em comemoração 
ao Jubileu com diversas matérias 
especiais, contando um pouco da 
história da instituição, das pes-

soas que fazem 
parte do proje-
to, e de pessoas 
que já foram aju-
dadas por ele. A 
revista será lan-
çada e distribuí-
da gratuitamente 
no dia do aniver-
sário da COFASP, 
juntamente com 
a inauguração do 
Espaço Integrado

ESPAÇO INTEGRADO 
COFASP

O objetivo do projeto é ofertar di-
versos serviços de saúde em um es-
paço integrado. O ambiente físico 
foi reformado e adaptado a fim de 
que se torne possível o desenvolvi-
mento de serviços de odontologia, 
fisioterapia, psiquiatria, enferma-
gem, psicologia, serviço social, e 
esporte a serem ofertados para a 
população do território local e pos-
teriormente estendido à população 
municipal. 

Continua na próxima página

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

As reformas para inauguração do Espaço
Integrado COFASP seguem em ritmo acelerado
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Continuação da página anterior

A oferta desses serviços aconte-
cerá de segunda-feira a sexta-feira 
das 08h às 17h e de acordo com 
o aumento e necessidade da de-
manda. 

As atividades intrínsecas a cada 
área de atuação serão desenvolvi-
das por discentes e estagiários e 
sempre com a supervisão direta de 
um professor/profissional respon-
sável.

De segunda a sexta-feira haverá a 
oferta do acolhimento a ser realiza-
do pela assistente social, bem como 
o cadastramento dos interessados 
nos serviços que serão ofertados.

Serão realizadas também orienta-
ções em relação aos serviços seto-
riais que são ofertados na área de 
abrangência e futuramente no mu-
nicípio, encaminhamentos para as 
demais políticas públicas e sociais, 
visitas domiciliares de acordo com 
a necessidade e demanda, rodas de 

conversas com crianças e adoles-
centes inseridos nas atividades da 
instituição, palestras para pessoas 
da comunidade, assim como ações 
comunitárias que visem a constru-
ção do coletivo para a busca da ga-
rantia e efetivação de direitos.

Vale salientar que todo o traba-
lho já desenvolvido até aqui, des-
de seus primórdios tornaram-se 
possíveis a partir do voluntarismo 
de apoiadores do projeto, assim 
como dos investidores sociais, os 
profissionais de diversas áreas, es-
tagiários e colaboradores que são 
os responsáveis pelo seu desenvol-
vimento.

O Espaço Integrado COFASP fica 
localizado na Rua dos Periquitos nº 
582, no bairro Jardim Araguaia, em 
Fernandópolis.

Confira ao lado a Programação da 
Semana Integrada COFASP

Fonte: Assessoria de
Imprensa - COFASP 
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MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Bianca discute com Karina. Heideguer revela que Lo-
bão obrigou Karina a chamá-lo de pai para que Gael 
fosse libertado. Bianca comemora a notícia da gra-
videz de Dandara. Pedro arma mais um plano para 
se reaproximar de Karina e pede ajuda a Jade. Hen-
rique janta com Jade e Lucrécia. Jade diz a Cobra 
que está interessada por Henrique e o lutador duvi-
da. Tomtom inventa para Karina que Pedro está do-
ente. Depois de uma sessão de análise com Olga, 
Nando desiste de ser monge. Gael conversa com 
Wallace, que decide deixar a academia do mestre. 
Duca diz para Wallace ficar de olho em Heideguer. 
Wallace pensa em treinar na Academia Khan. Kari-
na visita Pedro por causa de sua suposta doença.

PEGA PEGA
Sexta-feira, 19h15

Mônica é presa. Dom comenta com Cristóvão que 
Sabine tem uma doença no coração. Eric pede a 
Luiza para parar de investigar o acidente de Mi-
rella. Ingrid percebe que, sem querer, entregou 
para Luiza a pasta de Eric com dados sobre as 
movimentações de suas contas pessoais. Luiza 
descobre que Eric fez depósitos na conta de Isa-
bel. Eric pergunta a Maria Pia se ela está obser-
vando Malagueta, como ele havia pedido. Luiza 
pergunta a Eric por que ele fez depósitos em fa-
vor de Isabel.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR
Sexta-feira, 18h00

Teresa aconselha Pilar e desconfia de seus moti-
vos para viajar. Para não ser detido, Quinzinho su-
borna Borges. Dolores se desespera por não con-
seguir falar com Pilar. Lota e Batista se hospedam 
no hotel do cassino. Samuel descobre que Pilar 
viajou. Leopoldina afirma a Teresa que gostaria 
de ser filha de Luísa.

CHIQUITITAS 
Sexta-feira, 20h30

Mili vai até a mansão dos Almeida Campos choran-
do e conta para Gabriela o que aconteceu. Gabrie-
la vai atrás de Marian e diz que quer ver o pingen-
te. Gabriela lembra que a joia era dela e que usava 
quando era jovem. Marian insiste na história men-
tirosa. Enquanto isso, Carmen diz para Mili deixar 
Marian e Gabriela em paz. Andreia vai até a man-
são dos Almeida Campos e Carmen diz que as duas 
sabem que Diego não é filho de Junior e que o acor-
do entre as duas para esse golpe está desfeito. Na 
lua de mel, Carol diz que se tiverem um filho homem 
vai se chamar Guilherme. Junior diz que se for me-
nina será Larissa. MC Gui liga para Pata e pede pa-
ra se encontrarem. 

GÊNESIS
Sexta-feira, 20h50

Judá é recebido por Hirá. Asenate arma um plano pa-
ra rever José. Hirá faz um acordo com Judá.

IMPÉRIO
Sexta-feira, 21h00

Cristina liga para Manoel e pergunta pelo pai. Co-
ra ouve a conversa entre Cristina e Manoel. Maria 
Marta deixa Maurílio desconfiado. Téo Pereira pen-
sa na conversa que teve com Maria Marta. Marcão 
encontra o passaporte de Cristina e liga para Mau-
rílio. Cristina conversa com Manoel e Antoninho so-
bre José Alfredo. Jurema desconfia de Reginaldo e 
ele conta que descobriu algo sobre Jairo. Jurema pe-
de para voltar a trabalhar na casa de Cora. Magnó-
lia e Severo chegam para jantar na casa de Cláudio 
e Beatriz. Maurílio marca uma reunião na joalheria 
Império. Du e João Lucas conversam. Téo entrevis-
ta Silviano. Maurílio questiona Cristina a respeito da 
sua viagem para a Suíça.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIES
Inicie amizades e ingres-
se num grupo afinado com 

seus valores. O dia favorecerá novos co-
meços na vida social e no amor. Bom pa-
ra firmar relações e ampliar perspecti-
vas. Uma situação incômoda chegará 
ao fim. Dê uma virada no lifestyle. Pa-
drões de consumo poderão mudar e 
proporcionar mais liberdade e leveza. 
Trocas de melhor qualidade e conta-
tos abertos

TOURO
Novo projeto ou cliente im-
pulsionará o trabalho. Es-

pere por projeção na carreira e bons 
resultados financeiros. Você poderá fir-
mar um contrato promissor, iniciar um 
empreendimento ou lançar um produ-
to surpreendente. Concretize planos e 
ganhe reputação. Aproveite também 
para melhorar a organização cotidia-
na. Evite distrações e foque nas priori-
dades. Cuide da saúde.

GÊMEOS
Viagem com a família, ou a 
dois, será tudo de bom. Pla-

neje um roteiro especial e anime o cli-
ma. Rotina exigente e tensões nas rela-
ções de trabalho cobrarão mais tempo 
de relaxamento e contato com a natu-
reza. Resolva um assunto jurídico e en-
cerre processos do passado. Ótimo pa-
ra acertar contratos e documentação. 
Notícia ou proposta de longe cobrará 
decisões rápidas.

CâNCER
Encontre as palavras cer-
tas e aproxime uma relação 

especial. O dia trará entendimento com 
o par e novidades que falarão ao cora-
ção. Novo envolvimento se construirá 
aos poucos. Mudanças na maneira de 
se relacionar terão efeito positivo no 
amor e no trabalho. Conte com apoio 
da família nas decisões. Bases afeti-
vas fortes darão segurança para você 
voar mais alto.

LEÃO
Bons resultados financeiros 
no trabalho trarão motiva-

ção. O dia favorecerá também negocia-
ções comerciais, contratos e acordos. 
Conte com mais agilidade nas comuni-
cações e contatos nesta fase e acelere 
a produção. Aproxime irmãos e amiza-
des com gestos atenciosos e palavras 
gentis. Resgates do passado e assun-
tos de família cobrarão atenção e re-
ceptividade.

VIRGEM
Cuidados pessoais e de 
saúde virão em primei-

ro lugar. Evite assumir novos compro-
missos e dedique mais tempo ao seu 
equilíbrio e bem-estar. O dia anuncia 
conquistas, brilho e poder. Comemore 
uma vitória e comece novo ciclo de vi-
da. Embarque numa onda de energia 
positiva no amor, na relação com os fi-
lhos e nas finanças. Firme bom contra-
to. Sucesso na carreira!

LIBRA 
Conte com atitude, segu-
rança nas decisões e parta 

para a ação. Uma viagem trará sintonia 
com a força interior e prazeres diferen-
tes. Bom para encerrar um ciclo e ex-
pandir a consciência, além de favore-
cer o amor. Clima carinhoso e protetor 
na vida familiar servirá de suporte pa-
ra passos maiores na carreira e novos 
projetos. Jogue a autoestima para ci-
ma e renove os sentimentos.

ESCORPIÃO
Encerre antigos padrões 
de relação. Com Vênus 

em seu signo, escolhas serão criterio-
sas e abrirão espaço para maior satis-
fação na vida íntima. Bom momento 
para cuidar da beleza, do corpo e do 
seu conforto. Estabeleça limites claros 
nos relacionamentos e dedique mais 
tempo a você. Harmonia familiar da-
rá tranquilidade. Cultive a serenida-
de e siga a intuição.

SAGITÁRIO
Hora de alterar a rotina e 
diminuir o estresse. Re-

lações de trabalho deixarão a desejar 
hoje. Avalie insatisfações e expectati-
vas. Você poderá finalizar uma parce-
ria e iniciar outra. Dê um passo maior 
na carreira. Ótimo momento para se 
envolver num novo grupo e recuperar 
o poder financeiro. Firme uma propos-
ta profissional ou inicie um empreen-
dimento. Sucesso pela frente!

CAPRICóRNIO
Um convite sedutor pode-
rá inspirar planos de via-

gem ou novo empreendimento. Resolva 
assuntos financeiros e planeje investi-
mentos. Você poderá finalizar um pro-
cesso, ação na Justiça ou firmar um 
contrato promissor. Fique de olho nu-
ma oportunidade de negócio. O dia fa-
vorecerá compras e decisões de longo 
prazo. Mudanças no ambiente social 
ou na equipe.

AQUÁRIO
Uma viagem favorecerá o 
amor. Bom momento pa-

ra decisões de vida e planejamento de 
mudanças. Planos para o futuro pode-
rão mudar nesta fase de reestrutura-
ções e de conquistas pessoais impor-
tantes. Invista nos estudos ou numa 
atividade em outra localidade. Você te-
rá ótimo desempenho em provas, en-
trevistas e apresentações. Poder de in-
fluência em alta!

PEIXES
Firme um acordo e encerre 
uma antiga pendência. Vo-

cê poderá finalizar um contrato e firmar 
outro. O dia trará decisões de mudan-
ças e concretização de planos da vida 
íntima. Aumente a sintonia com a for-
ça interior e cultive a serenidade para 
fazer as melhores escolhas. Imprevis-
to poderá adiar viagem ou solução de 
um assunto jurídico. Rompa barreiras 
nos relacionamentos.
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celebridades
à  “DEUS SABE O QUE É MELHOR”

Bárbara Evans perde um 
dos filhos que esperava
Modelo fez fertilização, mas um dos gêmeos não resistiu

A 
modelo Bárbara 
Evans, 30, perdeu 
um dos filhos que 
esperava. Ela ha-
via anunciado que 
esperava gêmeos 

após ter sucesso com uma fertiliza-
ção in vitro realizada.

“Estou sorrindo, mas as notícias 
não são boas. O coraçãozinho do 
pequenininho parou de bater, então 
não vive mais”, disse Bárbara, casa-
da com Gustavo Theodoro.

“Estou calma e em paz. Deus 
sabe o que é melhor para gente. Es-
tou bem. Fiz o que eu podia fazer”, 
emendou. Segundo ela, foi melhor 
isso ter acontecido ainda no início 
da gestação para que não houvesse 
complicações ao outro bebê.

“Pensei na hipótese de ele continu-
ar vivo e faltando algumas semanas 
ele parar de bater [o coração] e ter 
que fazer o parto dos dois prema-

turo. Agora o corpo vai absorver.”
A revelação de que ela estava grá-

vida aconteceu no início de setem-
bro. Evans vinha compartilhando 
com seus seguidores na rede social 
o processo de fertilização pelo qual 
vinha passando. A modelo já tinha 
dito que ela e o marido não poderiam 
ter filhos de forma natural.

“Estamos fazendo fertilização in 
vitro, porque tenho endometriose e 
fiz uma cirurgia no ovário.” Em 2020, 
a modelo passou por uma cirurgia de 
emergência para a retirada de um 
cisto no ovário.

Ao descobrir, em frente à câme-
ra do celular, que estava grávida, 
Evans chorou muito. “Não acredito, 
meu Deus, deu certo. Não acredito”, 
afirmou.

Fonte: f5.folha.uol.com.br

A modelo e influenciadora 
Bárbara Evans perdeu um dos 
gêmeos que estava esperando

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Foto: Instagram/barbaraevans22
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à  ACABOU!

Anúncio foi feito por ambos que celebram amizade

Andréia Horta e Marco 
Gonçalves se separam

Andreia Horta e o agora ex-marido, Marco Gonçalves

A 
atriz Andréia Horta, 
38, e o comediante 
Marco Gonçalves, 
39, não estão mais 
juntos. A separa-
ção foi anunciada 

por eles mesmos em suas redes so-
ciais. Ambos estavam casados des-
de 2019.

“Fomos muito felizes juntos. Tudo 
o que aprendi com ele seguirá aqui 
comigo. Hoje muitas vezes olho o 
mundo como ele me ensinou. Que 
bom agora ter você em minha vida, 
sermos amigos”, começou Horta.

Em outro trecho, reiterou que am-
bos estarão sempre próximos um do 
outro. “O que é o amor sem uma bela 
amizade? O casamento acabou, mas 
seguiremos honrando o amor que 
nos uniu com carinho e respeito.”

Em sua conta no Instagram, Mar-
co também falou sobre a separa-
ção. “Fomos felizes e fomos muito. 
Obrigado pela vida juntos. Agora 
seguindo cada um no seu caminho 
com muito amor pelo que passou”, 
escreveu.

Ele reforçou que o relacionamento 
seguirá em parceria. “Antes casados, 
agora separados, mas para sempre 
amigos. Vai com teu sorrisão aí que 
é lindo demais de ver.”

Sempre reservada, Horta contou 
em 2019, no Lady Night, que havia 
se casado. Mostrando uma aliança 
na mão esquerda, a atriz contou um 
pouco sobre o momento em que vi-
via. “Expor minha intimidade é di-
fícil para mim e você se irrita com o 
tanto que sou reservada, mas resolvi 

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

vir aqui porque tu é um Marco em 
minha vida”, começou ela, usando 
uma analogia com o nome do agora 
ex-companheiro.

A atriz falou sobre como sua vida 

havia melhorado desde o tempo em 
que estavam juntos. “Chegou o meu 
amor! Melhorou tudo, iluminou a 
vida, tudo mais leve, mais fácil, mais 
bonito. Meu amigo, meu desejo, meu 

marido. Sim, me casei pela primeira 
vez na vida porque agora te encon-
trei”, completou Horta.

Fonte: f5.folha.uol.com.br



Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 
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Parabéns 
e muitos 

anos de vida 
para ele, 

Yan Araújo 
Nascimento!

Cibelle 
Fernanda 
comemora 
mais um 
ano de 
vida nesta 
sexta-feira. 
Parabéns!

Ricardo 
Farias recebe 

felicitações 
de amigos 

e familiares 
por seu 

aniversário!


