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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 12/01/22

 30°

 21°

10mm 
67%


chuva

89% 
44%

N 
12km/h


vento

05:52h 
19:07h

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

QUI - 13/01/22

 29°

 19°

10mm 
90%


chuva

92% 
43%

N 
14km/h


vento

05:52h 
19:07h

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

SEX - 14/01/22

 33°

 20°

12mm 
90%


chuva

91% 
39%

N 
9km/h


vento

05:53h 
19:07h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SÁB - 15/01/22

 34°

 21°

0mm 
0%


chuva

74% 
30%

N 
11km/h


vento

05:54h 
19:07h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 16/01/22
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h
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Petrobras aumenta 
preço do diesel
e da gasolina para 
as distribuidoras

 Página A2

Polícia Federal 
apreende cédulas 
de reais falsas
na região

 Página A6

Jovem morre após 
grave acidente
na rodovia 
Euclides da Cunha

 Página A6
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Prefeitura realiza enquetes 
periodicamente para verificar o nível
de satisfação no setor da Educação

A Prefeitura de Fernandópolis, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Educação, realiza periodica-
mente enquetes junto aos pais 
de alunos, professores e diretores, 

para verificar o nível de satisfação 
com o setor. Entre as avaliações, 
um dos destaques foi a avaliação 
positiva referente à merenda esco-
lar municipal. Página A3

Fernandópolis: mais
250 casos de Covid-19
são registrados
Nesta terça-feira, município tinha 1.138 infectados ativos;
outros 753 pacientes aguardavam resultados de exames

Votuporanga tem mais uma morte e 
692 novos infectados por Coronavírus
Prefeito Jorge Seba lamentou o recorde de casos de Covid-19 no município

O prefeito de Votuporanga, Jor-
ge Seba (PSDB), usou suas redes 
sociais para lamentar o recorde 
de casos de Covid-19 registra-

dos na última segunda-feira no 
município, quando foram re-
gistrados 692 casos positivos. 
O prefeito pediu a colaboração 

da população para controlar a 
disseminação do vírus. “A nova 
onda da Covid-19 tem levado 
cerca de 500 pessoas/dia para a 

UPA 24. Ajude a controlar a dis-
seminação. Respeite as medidas 
preventivas.” publicou o prefeito. 
Página A5

O Boletim Epidemio-
lógico desta terça-
feira, 11, registrou 
mais 250 exames 
positivos para 

Covid-19 em Fernandópolis. O 
número de infectados chegou a 
15.199, sendo que no momento, 
1.138 casos estão ativos no mu-
nicípio. Página A4

Procura por 
vacina contra a
doença aumenta 
Vacinação protege contra agravamento
da doença em casos de contaminação  

à  COVID-19

Merenda Escolar 
é bem avaliada 
por pais, alunos 
e professores

Com a nova onda de Covid-19 
em todo o mundo, os trabalhos 
de combate à doença se inten-
sificam e a população volta a 
ter o olhar atento e redobrado. 
Embora o uso de máscaras, 
álcool 70% e ações de cons-
cientização nunca tenham 

sido suspensos desde o início 
da pandemia, a redução do 
número de casos e a confia-
bilidade na vacina provocou 
‘relaxamento’ da prevenção por 
parte de muitos que não espe-
ravam o retorno da doença de 
forma tão intensa. Página A4

Doria anuncia R$ 8,5
milhões para educação na
região de Rio Preto Página A2

Município
reafirma compromisso 
para fortalecer o 
turismo regional
Plano de metas até 2023 foi assinado
junto ao COTIMARG.                                       Página A8
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à  INVESTIMENTOS

Governador anuncia investimentos
de R$ 8,5 mi em educação na região 

Em visita a região de Rio Preto, Doria entregou Creche Escola e Centro de Convivência do Idoso

O Governador 
João Doria 
anunciou 
nesta ter-
ça-feira, 11, 

no município de Monte 
Aprazível, investimento 
de R$ 8,5 milhões des-
tinados à realização de 
obras e construções em 
escolas de 12 municípios 
da Diretoria de Ensino 
de José Bonifácio, na re-
gião de São José do Rio 
Preto, por meio do Pla-
no de Ações Integradas 
do Estado de São Paulo 
(PAINSP).

Ainda na cidade, o Go-
vernador entregou uma 
creche escola no valor 
de R$ 1,6 milhão. Em vi-
sita ao município de Ma-
caubal, Doria também 
entregou um Centro de 
Convivência do Idoso 
(CCI) que oferecerá ati-
vidades socioeducati-
vas, de lazer, esporte e 
convívio social.

“A educação dos 0 
aos 5 anos é de extrema 
importância para crian-
ças, que em breve serão 
jovens e mudarão o fu-
turo do Brasil. Essa é a 
creche de número 171, 
e temos mais 29 para 
serem inauguradas até 
fevereiro. Somos um 
Governo municipalista 
e não privilegiamos um 
ou outro município, são 
recursos para todos, 
por isso fiz questão de 
termos uma agenda em 
Monte Aprazível, im-
portante região de São 
Paulo. Essa é uma das 
nossas prioridades, edu-
cação e formação”, dis-
se João Doria.

Doria esteve nesta terça-feira, 11, na região de Rio Preto e anunciou recursos na área da educação

Um total de R$ 3,8 mi-
lhões será investido na 
ampliação de creches 
nos municípios de Bál-
samo, Jaci, José Boni-
fácio, Monte Aprazível, 
Nova Aliança, Planalto, 
Poloni, Tanabi, União 
Paulista e Urupês e Za-
carias. O município de 
Nova Aliança também 
ganhará uma nova uni-
dade no valor de R$3,5 
milhões.

Quatro escolas esta-
duais dos municípios 
de Adolfo, Poloni (2), e 
Zacarias terão a rede 
elétrica reformada para o 
processo de climatização 
do ambiente escolar, so-
mando investimento de 
R$ 860 mil. Para a cidade 
de Tanabi, serão destina-
dos mais de R$ 170 mil 
para aquisição de note-
books e desktops.

AçõEs
IntEgrAdAs

O Plano de Ações Inte-
gradas do Estado de São 
Paulo (PAINSP) visa faci-
litar o repasse de recur-
sos financeiros e apoio 
técnico do Estado de São 
Paulo aos municípios, 
por meio da Secretaria 
da Educação (Seduc-SP). 
Antes, esse repasse era 
feito por meio de um 
convênio. Com a criação 
do PAINSP, a transferên-
cia de recursos passa a 
ser feita por meio de um 
Termo de Compromisso, 
formalizado pela Seduc
-SP, de forma mais rápida 
e menos burocrática.

Os principais eixos a 
serem viabilizados pelo 
PAINSP são aquisição 
de materiais didáticos, 
pedagógicos e tecno-
logias educacionais; a 

educação inclusiva; a 
articulação do transpor-
te escolar; a melhoria na 
alimentação escolar; a 
formação e valorização 
dos profissionais da 
educação, a melhoria 
da infraestrutura física; 
a aquisição de equipa-
mentos; a qualificação 
da gestão pedagógica, 
avaliação educacional 
e estratégia de aprendi-
zagem para alunos com 
altas habilidades (super-
dotados).

PrOgrAmA
CrEChE EsCOlA

Na ocasião, também 
foi entregue mais uma 
unidade do Programa 
Creche Escola, no mu-
nicípio de Monte Apra-
zível, com investimento 
de mais de R$ 1,6 milhão 
da Secretaria da Educa-
ção do Estado em par-

ceria com a prefeitura 
local.

O CEMEI Esdier Belo-
que Aredes é a 171ª Cre-
che Escola entregue na 
atual gestão e tem capa-
cidade para atender 150 
crianças de 0 a 5 anos. 
O prédio possui salas 
pedagógicas, berçários 
com fraldário e lactário, 
secretaria, refeitório, ba-
nheiros e área de servi-
ço. A unidade também 
respeita todas as normas 
de segurança e de aces-
sibilidade.

Para a viabilização 
da obra, os municípios 
devem apresentar um 
terreno compatível com 
um dos três modelos de 
plantas oferecidos pela 
Secretaria da Educação, 
além da documentação 
requerida. Desde a sua 
implantação, em 2011, 

à  COMBUSTÍVEIS

Petrobras aumenta preço do diesel
e da gasolina para as distribuidoras

Preço da gasolina sobe de R$ 3,09 para R$ 3,24, por litro

A partir desta quarta-
feira, 12, depois de 77 
dias sem aumentos, a 
Petrobras fará ajustes nos 
seus preços de venda de 
gasolina e diesel para as 
distribuidoras. O anúncio 
foi feito nesta terça-feira, 
11, pela companhia, em 
nota à imprensa.

Segundo a empresa, os 
últimos aumentos ocorre-
ram em 26 de outubro do 

ano passado. Desde en-
tão, o preço cobrado pela 
Petrobras para a gasoli-
na chegou a ser reduzido 
em R$ 0,10 litro, em 15 de 
dezembro. Já o preço do 
diesel ficou estável.

Com a decisão, o preço 
médio de venda da gaso-
lina da Petrobras para as 
distribuidoras passará 
de R$ 3,09 para R$ 3,24 
por litro. “Considerando 
a mistura obrigatória de 
27% de etanol anidro e 

73% de gasolina A para 
a composição da gaso-
lina comercializada nos 
postos, a parcela da Pe-
trobras no preço ao con-
sumidor passará de R$ 
2,26, em média, para R$ 
2,37 a cada litro vendido 
na bomba. Uma variação 
de R$ 0,11 por litro”, expli-
cou a companhia, na nota.

Para o diesel, o preço 
médio de venda da Pe-
trobras para as distribui-
doras subirá de R$ 3,34 

para R$ 3,61 por litro. Le-
vando em conta a mistu-
ra obrigatória de 10% de 
biodiesel e 90% de diesel 
A para a composição do 
diesel comercializado nos 
postos, a parcela da Petro-
bras no preço ao consu-
midor será elevada de R$ 
3,01, em média, para R$ 
3,25 a cada litro vendido 
na bomba, mostrando va-
riação de R$ 0,24 por litro.

AbAstECImEntO
De acordo com a Petro-

bras, esses ajustes “são 
importantes para garantir 
que o mercado siga sen-
do suprido em bases eco-
nômicas e sem riscos de 
desabastecimento pelos 
diferentes atores respon-
sáveis pelo atendimento 
às diversas regiões bra-
sileiras: distribuidores, 
importadores e outros 
produtores, além da Pe-
trobras”.

A companhia reiterou 
seu compromisso com a 

prática de preços com-
petitivos e em equilíbrio 
com o mercado, acompa-
nhando as variações de 
alta e baixa, “ao mesmo 
tempo em que evita o 
repasse imediato para 
os preços internos, das 
volatilidades externas e 
da taxa de câmbio, cau-
sadas por eventos conjun-
turais”.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

foram entregues 502 
unidades dentro do Pro-
grama Creche Escola e 
outras 124 estão em exe-
cução.

AtEnçãO
AO IdOsO

Em visita à região de 
Rio Preto, o Governador 
entregou o Centro de 
Convivência do Idoso 
(CCI) “Marcolino Gabriel 
da Silva” na cidade de 
Macaubal. A iniciativa 
faz parte do Programa 
SP Amigo do Idoso, da 
Secretaria de Desenvol-
vimento Social (SEDS). O 
equipamento, que con-
tou com investimento 
estadual de R$ 250 mil, 
irá atender 200 idosos 
em situação de vulnera-
bilidade com atividades 
socioeducativas, de la-
zer, esporte e convívio 
social.

O acesso dos idosos ao 
Centro de Convivência 
se dá por encaminha-
mento da rede socioas-
sistencial do Centro de 
Referência de Assistên-
cia Social (CRAS), ou por 
demandas públicas que 
atendam idosos em situ-
ação de vulnerabilidade 
e risco social.

O Centro de Convivên-
cia Marcolino Gabriel da 
Silva é fruto de um con-
vênio da SEDS com a 
Prefeitura de Macaubal. 
A área total construída 
é de 325 m². O espaço 
abriga salão de convi-
vência, depósito, cozi-
nha, despensa, lavande-
ria, sanitários feminino 
e masculino e sanitário 
acessível.

Fonte: www.sao
paulo.sp.gov.br

Foto: Marcello Casal Jr
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Merenda Escolar é bem avaliada 
por pais, professores e alunos

Enquetes são realizadas periodicamente para verificar o nível de satisfação no setor da Educação

A Prefeitura 
de Fernan-
d ó p o l i s , 
por meio 
da Se-

cretaria Municipal de 
Educação, realiza pe-
riodicamente enquetes 
junto aos pais de alunos, 
professores e diretores, 
para verificar o nível de 
satisfação com o setor. 
Entre as avaliações, um 
dos destaques foi a ava-
liação positiva referente 
à merenda escolar muni-
cipal.

No último levanta-
mento realizado pelo 
município, 80% dos pro-
fissionais de educação 
informaram que os alu-
nos apreciam a meren-
da escolar classificando 
como ótima e 16% como 
boa, totalizando 96%. Já 
na avaliação em que o 
questionamento é se a 
merenda recebida pela 
escola é suficiente para 
atender as demandas, 

84% responderam que 
a quantidade é ótima e 
12% disseram ser boa a 
quantidade. 

Os pais de alunos tam-
bém são questionados 
e demonstram uma sa-
tisfação com relação ao 
que vem sendo servido 
para seus filhos na rede 
municipal de ensino. 
Com um cardápio refor-
çado em frutas, verdu-
ras, legumes variados 
e carnes, as refeições 
oferecem opção de repe-
tição e são preparadas 
diariamente com super-
visão de uma equipe de 
nutricionistas da Prefei-
tura. 

Com o retorno total 
das aulas prevista para 
ocorrer em fevereiro, 
serão atendidas 6.300 
crianças todos os dias. 
A rede oferece inclusive 
cardápio específico para 
crianças com patologias 
e cardápios diferencia-
dos em datas comemo-
rativas. “A merenda de 
Fernandópolis é de altís-

sima qualidade e temos 
excelentes profissionais 
trabalhando na linha de 
frente, na qual destaco 
as nossas merendeiras. 
Elas olham tudo, desde 
da compra, ao estoque 
e produzem as refei-
ções com muito amor 
e carinho”, destacou 
a secretária municipal 
de Educação Lucimara 
Rossato. 

Para o prefeito de Fer-
nandópolis, André Pes-
suto, a fome não espera 
e a merenda escolar pre-
cisa ser prioridade em 
qualquer governo. “Des-
de que assumi em 2017, 
fiz um compromisso de 
melhorar a merenda es-
colar. Assim fizemos, 
reforçando os estoques 
de comida, capacitando 
nossas nutricionistas e 
merendeiras, melhoran-
do os refeitórios e as co-
zinhas. Vamos continuar 
servindo muita qualida-
de para as nossas crian-
ças em 2022”, ressaltou 
Pessuto. 
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Fernandópolis registra mais 250 
casos de Covid-19 nesta terça-feira
Com 1.138 infectados ativos
no município, 753 pacientes 
aguardam resultados de exames

O Boletim Epi-
demiológico 
desta terça-
feira, 11, re-
gistrou mais 

250 exames positivos 
para Covid-19 em Fer-
nandópolis. O número 
de infectados chegou 
a 15.199, sendo que no 
momento, 1.138 casos 
estão ativos no municí-
pio.

O informativo traz 
também 34.551 testes 
negativos e 13.705 pa-

cientes curados. O nú-
mero de casos suspeitos 
é de 753.

Até o momento, 356 
pessoas já morreram de-
vido a complicações da 
Covid-19 no município.

Conforme deliberação 
da Secretaria Estadual da 
Saúde, todas as pessoas 
com síndromes gripais 
são testadas por meio da 
coleta de exames para o 
Covid-19. A testagem é 
realizada de acordo com 
o período de início dos 
sintomas, por PCR ou 
Teste Rápido.
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Procura por vacina contra
Coronavírus aumenta 
Vacinação protege contra agravamento da doença em casos de contaminação  

à  IMUNIZAçãO
à  COVID-19
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Nesta terça-feira, 
11, Fernandópolis ti-
nha 6 pacientes in-
ternados por conta da 
Covid-19.

Dois deles precisa-
ram ser intubados, 
sendo que um estava 
no Hospital de Base 
de Rio Preto, enquanto 
o outro aguardava re-

sultado de exame para 
ser transferido.

Ainda no Hospital de 
Base, um terceiro pa-
ciente de Fernandópolis 
se encontra internado 
com sintomas graves, 
enquanto outros três 
estão na UPA de Fer-
nandópolis. Todos os 
internados tem comor-
bidades e idades acima 
dos 60 anos.

Com a nova onda de Co-
vid-19 em todo o mundo, 
os trabalhos de combate 
à doença se intensificam 
e a população volta a ter o 
olhar atento e redobrado.

Embora o uso de más-
caras, álcool 70% e ações 
de conscientização nunca 
tenham sido suspensos 
desde o início da pande-
mia, a redução do número 
de casos e a confiabili-
dade na vacina provocou 
‘relaxamento’ da preven-
ção por parte de muitos 
que não esperavam o re-
torno da doença de forma 
tão intensa.

Em Fernandópolis, mes-
mo com bons índices de 
vacinação e um árduo 
trabalho preventivo rea-
lizado pelos profissionais 
de Saúde desde o início 
de 2021, somente nos 
últimos dez dias, com a 
nova onda da Covid, 915 
casos foram positivados. 
Entre os novos registros, 
a maioria é de pessoas 
assintomáticas, ou com 
sintomas leves que são 
encaminhadas para cum-
prirem o isolamento do-
miciliar.

Para a equipe de Saú-
de, embora o aumento de 
casos tenha sido grande 
após as festividades de 
final de ano e necessitem 
de atendimento médico, a 
eficácia da vacina garante 
que não exista gravidade 
e o tratamento seja feito 
sem necessidade de inter-
nação em quase todos os 
positivados. “Chamamos 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

mais uma vez a atenção 
de todos para que estejam 
em dia com o esquema 
vacinal. Tomar todas as 
doses da vacina ainda é 
a melhor maneira de pre-
venir o agravamento da 
Covid.  Muitas pessoas 
imunizadas estão con-
traindo o vírus, porém, 
por estarem vacinadas a 
doença não está trazendo 
complicações”, explicou 
o secretário municipal de 
Saúde, Ivan Veronesi.

“As medidas de segu-
rança, higienização e dis-
tanciamento também de-
vem ser mantidas. Vamos 
continuar firmes nesse 
propósito de vencer o ví-
rus. A Saúde de Fernan-
dópolis está trabalhando 
ativamente para atender 
e acompanhar todos nes-
se momento”, completou 
o secretário.

“Tomar a vacina é es-
sencial e seguro. Solici-
tamos todas as pessoas 
que estão em atraso com 
a segunda dose para que 
regularizem o calendá-
rio vacinal e também 
aqueles que já estão no 
período apropriado para 
a dose reforço, procurem 
um dos pontos de vaci-
nação”, relatou Kelgis-
saneBruzzão Franco da 
Silva, responsável pelo 
Programa de Imunização 
do Município.

VACInAçãO 
Para receber a segun-

da dose basta procurar 
uma Unidade de Saúde 
ou a Central, de segunda 
a sexta-feira até às 13h. 

Para receber o reforço 
do imunizante (terceira 
dose) é preciso ter com-
pletado 04 meses ou mais 
da segunda para as pes-

soas que receberam a Co-
ronavac, Astrazeneca e 
Pfizer. Já para as pessoas 
que foram vacinadas com 
a Janssen (dose única), 
a orientação é que o re-
forço seja feito no perí-
odo mínimo de 2 meses 
com vacina da fabricante 
Janssen e, na falta dela, 
a Pfizer.

sUsPEItAs
Em suspeita de Covid 

a recomendação da Se-
cretaria Municipal de 
Saúde é que a popula-
ção já inicie as medidas 
de isolamento. Em casos 
leves, procurar a Unidade 
de Saúde do seu bairro e 
em casos moderadosou 
graves procurar direta-
mente a UPA, o mais rá-
pido possível. Também é 
essencial manter o uso de 
máscaras adequadamen-
te e de álcool 70%. 

Entre eles, dois estão intubados

6 pacientes do
município estão 
internados 
devido à doença
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Votuporanga registra uma morte 
e 692 novos casos de Coronavírus

Este foi o maior número de casos registrados em um único boletim desde o inicio da pandemia

à  PANDEMIA

De acordo com 
a Secretária 
de Saúde de 
Votuporan-
ga, foram 

registrados 692 novos 
casos de coronvírus no 
município. Os número 
são referentes também 
ao último final de se-
mana.

No total, são 19.503 
infectados pela doença 
no município, sendo que 
este foi o maior número 

de casos registrados em 
um único boletim desde 
o inicio da pandemia do 
coronavírus.

No momento, Votupo-
ranga possui 2 pacien-
tes hospitalizados por 
coronavírus, ambos em 
UTI (Unidade de Tera-
pia Intensiva). Ainda de 
acordo com o boletim, o 
município contabilizou a 
460ª morte nesta segun-
da-feira, sendo a vítima 
uma mulher de 60 anos.

Confira abaixo o bole-
tim completo:

 Da REDAçãO
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O prefeito de Votu-
poranga, Jorge Seba 
(PSDB), usou suas redes 
sociais para lamentar o 
recorde de casos de Co-
vid-19 registrados na 
última segunda-feira 
no município, quando 
foram registrados 692 
casos positivos.

O prefeito pediu a co-
laboração da população 
para controlar a dissemi-
nação do vírus. “A nova 
onda da Covid-19 tem 
levado cerca de 500 pes-
soas/dia para a UPA 24. 
Ajude a controlar a dis-
seminação. Respeite as 
medidas preventivas.” 
publicou o prefeito.

Seba afirmou ainda 
que a prefeitura inten-
sificou a fiscalização. 
“Mais do que intensifi-
car a fiscalização, pre-
cisamos que cada um 
faça a sua parte. Em 
sua maioria, os casos 
são leves, mas mesmo 
assim requer atenção 
de todos. São tempos 
de desafios, de pensar 
no próximo e de toma-
da de decisões que tem 
como objetivo proteger 
a nossa população, ba-
seado sempre na ciên-
cia.”

Prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, lamentou o recorde de casos

Prefeito lamenta recorde
de infectados no município
Devido ao aumento de casos, a fiscalização foi intensificada

Confira algumas das 
medidas já adotadas pela 
prefeitura desde a sema-
na passada:
l reforçamos os protoco-

los de biossegurança 
que precisam ser se-
guidos;

l alteramos o esquema 
de atendimento para 
os casos de Síndromes 
Gripais (como estava 
previsto no Plano de 
Contingência) e;

l intensificamos a fis-
calização, punindo 
aqueles que não con-
tribuíram para evitar a 
disseminação da Co-
vid-19, colocando vidas 
em risco.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Em postagem realizada na segunda-feira, 10, o 
prefeito pediu a colaboração da população para 

controlar a disseminação do vírus
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Jovem morre após grave acidente
na rodovia Euclides da Cunha

PF apreende cédulas de
reais falsas na região

O acidente aconteceu por volta de 1h45
da madrugada desta terça-feira

Investigação foi conduzida pela Polícia Federal de Jales

à  SOB INVESTIGAçãO

à  FAlSIFICAçãO

Um grave 
a c i d e n t e 
envolven-
do uma mo-
tocicleta foi 

registrado na madruga-
da desta terça-feira, 11 
de janeiro, na Rodovia 
Euclides da Cunha (SP-
320) no KM 593 + 500 
metros, entre Jales e 
Urânia.

De acordo com as in-

formações da Polícia 
Rodoviária Estadual, 
dois jovens de Aspásia 
que trabalhavam em um 
frigorífico em Jales es-
tavam retornando para 
casa, na moto, quando 
foram atingidos por um 
veículo que evadiu-se do 
local.

O acidente aconteceu 
por volta de 1h45 da ma-
drugada. O condutor da 
moto de 26 anos sofreu 
ferimentos graves e foi 

socorrido. O garupa, de 
25 anos, não resistiu e 
morreu no local do aci-
dente. 

Policia Millitar, Corpo 
de Bombeiros, SAMU, 
e a Perícia Técnica 
compareceram no local 
do acidente prestan-
do socorro e colhendo 
dados para apurar os 
fatos. 

Fonte: www.meu
foconews.net

Mais um caso de es-
telionato foi registrado 
na Central de Polícia 
Judiciária de Jales na 
última segunda-feira, 
10 de janeiro, envol-
vendo o golpe do falso 
anúncio na internet. 
Deste vez, a vítima re-
latou que viu um anún-
cio em uma rede social 
da venda de um apa-
relho celular e quem 
estaria vendendo era o 
cunhado dela.

Ela se interessou pelo 

celular, negociou pelo 
valor de R$ 6 mil reais 
e realizou o pagamen-
to através do PIX. Ao 
concluir a transação, 
a vítima enviou o com-
provante ao cunhado, 
e foi informada que o 
celular não estava a 
venda e não havia sido 
anunciado. 

Foi aí que a vítima 
percebeu que caiu em 
um golpe. Foi registrado 
boletim de ocorrência.

Fonte: www.meu
foconews.net

à  ESTElIONATO

Vítima cai 
em golpe do 
falso anúncio
na internet 
e perde 
R$ 6 mil
Caso foi registrado na
última segunda-feira, 10
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A Polícia Federal de 
Jales apreendeu, na 
manhã desta terça-feira, 
11, dezenas de cédulas 
falsas de reais em uma 
chácara na zona rural de 
Marinópolis.  

Em investigação 
conduzida pela PF de 
Jales, um mandado 
de busca e apreensão 
expedido pela Justiça 
Federal foi cumprido 
na residência de um 
comerciante de horti-
fruti do município de 
Marinópolis.

As investigações da 
PF apontaram que as 
cédulas falsas estariam 
sendo distribuídas pelo 

As cédulas falsas estariam sendo distribuídas pelo comerciante na região de Jales

Foto: Divulgação/PF

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
• Vendas • Instalação
• Manutenção preventiva
• Peças e acessórios

(17) 3442-2011  Peça seu orçamento
Av. Líbero de Almeida Silvares, 2915 - Bairro Coester

comerciante na região 
de Jales. Ele não estava 
no local no momento da 

apreensão do dinheiro 
falso. A esposa foi ou-
vida pela autoridade 

policial e liberada. As 
investigações vão pros-
seguir.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Mirassol anuncia a contratação 
do zagueiro lucão, ex-São Paulo
Jogador de 25 anos disputou 
a Série B pelo CSA em 2021

à  FUTEBOl

A equipe do 
Mirassol 
anunciou 
a contra-
tação do 

zagueiro Lucão, de 25 
anos, revelado nas ca-
tegorias de base do São 
Paulo. Lucão é o 14º re-
forço anunciado pelo 
Leão para esta tempo-
rada.

Além de São Paulo, 
o zagueiro tem passa-
gens por Goiás e Estoril 
Praia, de Portugal. Em 
2021, ele atuou pelo 
CSA, e disputou 55 jo-
gos e marcou quatro 
gols.

Com a chegada de Lu-
cão, o Mirassol soma 22 
nomes confirmados para 
esta temporada, em que 
a equipe disputará o 
Campeonato Paulista, a 

Copa do Brasil e a Série 
C do Campeonato Bra-
sileiro

O primeiro jogo oficial 
do Mirassol em 2022 
será em 27 de janeiro, às 
20h, contra o Braganti-
no, no estádio José Ma-
ria de Campos Maia, em 
Mirassol, na estreia no 
Paulistão.

Lucão é o novo 
zagueiro do Mirassol
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Município reafirma compromisso 
para fortalecer o turismo regional

Plano de metas até 2023 foi assinado junto ao COTIMARG 

à  FERNANDóPOlIS

A Prefeitura 
de Fernan-
d ó p o l i s , 
por meio 
da Secreta-

ria Municipal de Cultura 
e Turismo, assinou um 
termo de parceria para 
continuar fortalecendo o 
potencial turístico regio-
nal. O contrato foi pro-
posto pelo COTIMARG 
– Consórcio de Turismo 
Intermunicipal da Região 
Turística Maravilhas do 
Rio Grande – que inclui 
os municípios de Cardo-
so, Fernandópolis, Gua-
rani d’ Oeste, Indiaporã, 
Macedônia, Meridiano, 
Mira Estrela, Ouroeste, 
Paulo de Faria, Pedranó-
polis, Riolândia, Valentim 
Gentil e Votuporanga.

Nos últimos anos, o 
setor turístico regional 
vem se reorganizando e 
obtendo bons resultados. 
Cada município analisou 
e traçou metas para aper-
feiçoar seus potenciais 
de atrativos e de forma 
coletiva e integrada as 
ações já obtém resulta-
dos satisfatórios. “Nos-
sa região tem um grande 
potencial com as cidades 
que são banhadas pelos 
rios, os grandes eventos, 
shows e variedades de 
opções gastronômicas. 
Esse crescimento pre-
cisa ser em conjunto e 
com a participação das 
prefeituras e da iniciati-
va privada”, comentou 
Rafael Silva, presidente 
do COMTUR – Conselho 
Municipal de Turismo de 
Fernandópolis. 

Entre as metas estabe-
lecidas no plano de ação 
do COTIMARG estão: 
elaboração de roteiro 

gastronômico com pratos 
típicos das cidades da 
região; intensificação do 
material de divulgação; 
promoção de eventos 
regionais e integrados; 
estimular a realização de 

feiras artesanais; partici-
par de todos os grandes 
eventos ligados ao setor 
do turismo no estado de 
São Paulo; potencializa-
ção dos eventos esporti-
vos, entre outras ações. 

“Finalizamos o palco de 
eventos, estamos entre-
gando a Casa do Artesão, 
incluímos a recuperação 
do Museu Municipal com 
recursos do MIT. Por meio 
da Lei Roaunet melhora-

mos a infraestrutura do 
Teatro Municipal, enfim, 
estamos trabalhando de 
forma intensa no incenti-
vo cultural e turístico de 
Fernandópolis. Todos os 
municípios do ‘Maravi-

lhas do Rio Grande’ estão 
caminhando juntos para 
potencializar o turismo 
regional”, destacou o 
secretário municipal de 
Cultura e Turismo, Cás-
sio Araújo.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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mAlhAçãO
Quarta-feira, 17h30

Orientada por Lobão, Nat 
vai ao encontro de Duca pa-
ra que Gael flagre os dois 
juntos. Nando afirma pa-
ra Edgard e René que está 
apaixonado por Josefina. Jo-
sefina ameaça Joaquina e 
exige que a irmã furte docu-
mentos da fábrica. Sol con-
vida Mari para se apresen-
tar na abertura de seu novo 
show. Delma sai com René e 
deixa Tomtom aos cuidados 
de Pedro e Karina. Tomtom 
convence Pedro a deixá-la 
ir sozinha a uma festa. Gael 
conta para Bianca que viu 
Nat com Duca. Delma per-
gunta a Pedro e Karina so-
bre Tomtom.

QUAntO mAIs VIdA mElhOr
Quarta-feira, 19h15

Guilherme fala com Nunes 
sobre os horários de Rose. 
Flávia conta para Gabriel 
que dançava e combina de 
ir com ele à Pulp Fiction. 
Paula invade o treino e Ne-
ném fica irritado. Marcelo 
entrega os cremes adulte-
rados para Flávia, que es-
tranha o seu comportamen-
to. Roni decide se casar com 
Cora no presídio. Paula diz 
que mudará o Neném Coi-
ffeur e Nedda e Jandira fi-
cam preocupadas. Rose se 
esconde de Neném. Gabriel 
filma Flávia dançando. In-
grid procura Murilo. Tuni-
nha se preocupa com o su-
miço de Ingrid. Neném vai 
à casa de Guilherme.

nOs tEmPOs dO ImPErAdOr 
Quarta-feira, 18h00

Pilar se anima para traba-
lhar novamente e ficar per-
to de Samuel. Zayla desco-
bre que Guebo se casará 
com Justina. Zayla garante 
a Guebo que os dois ficarão 
juntos. Pedro sofre por con-
ta da guerra, e Teresa tenta 
acalmá-lo. Dolores pede so-
corro no hospício, mas nin-
guém acredita nela. Lota se 
preocupa com Nélio. Elvi-
ra decide fazer uma apre-
sentação no cassino. Ade-
laide lê as cartas de Pilar 
para Dolores e descobre a 
verdadeira situação do ca-
sal. Samuel discute com 
Caxias, que sugere ao en-
genheiro que deserte.

tE dOU A VIdA
Quarta-feira, 20h30

Ernesto vai visitar Helena na 
prisão e reclama do que ela 
fez. Além disso, ele diz que 
traiu sua confiança e que fará 
todo o possível para ela não 
sair da prisão. Mais tarde, Er-
nesto sai com Nicolas para o 
parque e no meio de um des-
cuido, o menino foge. Dian-
te das denúncias de Ernes-
to, Pedro presta declarações 
à Polícia e é libertado. Mais 
tarde, Pedro recebe um tele-
fonema em que lhe informam 
sobre o paradeiro de Nicolás. 
Horácio é informado de que 
Ernesto não é filho da Dona 
Isabel. Ele não hesita em li-
gar para Pedro e contar a ver-
dade. Pedro vê a luz no fim do 
túnel. No momento em que 
ele está arrumando o carro, 
algumas crianças chegam 
e o ajudam. No meio da es-
trada, Nicolas avista Pedro e 
grita o seu nome.

PrOVA dE AmOr
Quarta-feira, 15h15

Barroso ameaça a mulher 
dentro do carro. Júlio chega 
para negociar com Barroso. 
Barroso diz que os policiais 
vão matá-lo. Barroso diz que 
Júlio maltrata bandidos e 
que Diana matou Barão. Jú-
lio diz para Barroso que foi le-
gítima defesa. Lopo prepa-
ra uma mochila com armas 
e disfarces. Beatriz está fe-
liz da vida de estar com Ni-
ninha, Clarice e Daniel. Nini-
nha sai da sala e Clarice diz 
que ela sente muito medo de 
Lopo e que teve síndrome do 
pânico. A Juíza se despede 
de Velho Gui e Alice e diz que 
o casamento foi muito surpre-
endente. Alexandre e Eleono-
ra se despedem de Zezinho e 
Valéria. Júlio dá garantias de 
vida para Barroso. A refém 
também acalma o bandido. 
Barroso solta a refém. Júlio 
prende Barroso. 

Um lUgAr AO sOl
Quarta-feira, 21h00

Mateus chega à exposição e 
se desespera ao saber que 
Lara se perdeu de Marie por 
causa de Christian/Renato. 
Luan vai até Lara, que en-
contra Marie. Santiago passa 
mal. Felipe pede para Júlia 
ir para casa com ele. Mateus 
discute com Lara. Joy pro-
põe fugir com Damón. Re-
beca vê Túlio e Ruth juntos 
na empresa. Rebeca termina 
com Felipe. Cecília comenta 
com Bela que precisa con-
frontar Breno. Breno recu-
sa as chamadas de Cecília 
e Ilana percebe. Rebeca dá 
um ultimato em Túlio. Bre-
no se assusta ao encontrar 
Cecília em sua casa.

Resumo de Novelas

ÁrIEs 
Um pas-
so maior na 
carreira virá 

acompanhado de mudanças 
no papel profissional e na 
equipe. Invista no seu futu-
ro. Parcerias e associações 
caminharão devagar, porém 
positivamente. Aproveite a 
passagem da Lua por Ura-
no para ganhar dinheiro e 
administrar suas posses de 
outra maneira. Novos mo-
delos de negócio entrarão 
no radar. Padrões de con-
sumo mudarão.

tOUrO
A passagem 
da Lua por 
Urano em seu 

signo anuncia revoluções no 
projeto de vida e na carrei-
ra. Aposte em inovações. 
Conexões numa viagem ou 
com pessoas de outra loca-
lidade abrirão sua cabeça 
a novas possibilidades. En-
volvimento com questões 
coletivas ampliarão a par-
ticipação social e presença 
nas redes. Encontre opções 
atraentes de viagem ou de 
estudos. Amor em alta!

gêmEOs 
Aproveite o 
dia para au-
mentar a cum-

plicidade no amor e reali-
zar sonhos. Sintonia com a 
natureza e troca de confi-
dências diminuirão inquie-
tudes. Novos caminhos se 
abrirão na carreira nesta fa-
se de oportunidades e de 
expansão. Bom momento 
para planejar o futuro e as 
mudanças que deseja na 
rotina e no lifestyle. Planos 
ou datas de viagem pode-
rão mudar.

CânCEr
Novas amiza-
des e chances 
para o amor 

desenharão um cenário po-
sitivo para o futuro. Foque 
nos relacionamentos e apro-
funde vínculos. Viagens se-
rão fonte de inspiração para 
o trabalho e também para 
projetos pessoais. Afaste 
pensamentos obsessivos, 
com treino e novas ativida-
des. Hora de dar movimento 
à vida e alargar os horizon-
tes. Aventuras e prazeres 
pela frente!

lEãO
Proposta ines-
perada poderá 
alterar rumos 

na carreira, relacionamen-
tos ou ambiente social. O 
dia trará decisões impor-
tantes. Você poderá optar 
por uma grande mudança 
que dará novo sentido à vi-
da. Júpiter anuncia mais 
poder e proximidade com 
a missão. Conexões inter-
nacionais ou com pessoas 
de outra cidade trarão se-
gurança. Planeje uma via-
gem longa.

VIrgEm 
Notícias de 
longe esquen-
tarão o cora-

ção. Aceite um convite 
especial e embarque em 
novas experiências. O dia 
favorecerá o amor. Se o co-
ração estiver livre, espere 
por uma surpresa gosto-
sa, você poderá se apaixo-
nar novamente e dar mais 
sabor à vida. Este momen-
to trará maior exposição e 
prestígio. Inove o trabalho 
e brilhe publicamente. Po-
der pessoal em alta!

lIbrA
Troque confi-
dências com a 
família e forta-

leça vínculos especiais em 
sua vida. O dia favorecerá 
mudanças e novas ativida-
des. Brilhe em reuniões e as-
suma mais poder no traba-
lho. Estratégias darão certo 
e viabilizarão novos proje-
tos. Anote ideias e explore 
seus talentos. Investir em 
mais conforto e segurança 
será meta no amor. Acalme 
o coração e crie bases for-
tes para o futuro.

EsCOrPIãO 
Novidades 
da família ou 
do par mexe-

rão com o coração. Espe-
re por surpresas e também 
por imprevistos. O desa-
fio será conciliar seus vá-
rios interesses e compro-
missos com as demandas 
dos relacionamentos. Con-
te com poder de negocia-
ção e firme bons acordos. 
Conversas emocionadas e 
carinhosas intensificarão 
o amor. Decisões financei-
ras cobrarão calma

sAgItÁrIO
Soluções fi-
nanceiras po-
derão surgir de 

maneira inesperada e tra-
zer maior tranquilidade. Vo-
cê poderá negociar um con-
trato e começar novo projeto 
de trabalho. Cuidados com 
a saúde e a pandemia im-
porão restrições. Evite des-
locamentos desnecessários 
e diminua chances de im-
previstos. Treino on-line e 
atividades em casa serão 
ótimas opções para aliviar 
o estresse.

CAPrICórnIO
Decisões de 
investimen-
tos cobrarão 

atenção. Analise possibi-
lidades com calma. Gas-
tos imprevistos poderão 
pesar no orçamento. Em 
compensação, você des-
cobrirá opções interessan-
tes para aumentar seus 
rendimentos. Novidades 
dos filhos ou um encontro 
encantador esquentarão o 
coração. Fale de amor, de 
sonhos e crie empatia nas 
relações.

AQUÁrIO 
Imprima be-
leza em tudo 
que fizer. Mu-

dança ou reforma da casa 
será oportunidade de reno-
var os conceitos de confor-
to e deixar a vida mais leve 
nesta fase de reestrutura-
ções e de recomeços. Fina-
lize um longo ciclo e realize 
sonhos. Objetivos pessoais, 
planos e prazos de proje-
tos poderão mudar com as 
novas circunstâncias. To-
me cuidado com fraudes e 
propostas confusas.

PEIXEs 
Novidades 
mexerão com 
sua cabeça. 

Converse com amigos, ini-
cie amizades num ambien-
te diferente e amplie a par-
ticipação social. Parcerias 
e associações ainda passa-
rão por revisões, com Vê-
nus retrógrado. Aproveite 
esta fase para ir mais fundo 
nas relações e ampliar pos-
sibilidades. Marte anuncia 
conquistas na carreira. Im-
pulsione novo empreendi-
mento.

Horóscopo
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

celebridadessocial

João lins 
comemora 
nova 
idade 
nesta 
quarta-
feira. 
Parabéns!

Cleber rocha aproveita merecidas férias
em Trancoso (BA) em grande estilo!

Parabéns e muitos anos de vida 
para ela, nathalia Ferreira!

Ítalo Ferreira assume 
namoro com DJ e
ex-miss que esteve 
em The Circle Brasil
Atleta e DJ Ana Carla Medeiros viajam por Fernando de Noronha

O primeiro cam-
peão olímpi-
co de surfe 
do Brasil, 
Ítalo Ferreira, 

27, assumiu namoro com 
a ex-miss paraibana Ana 
Carla Medeiros, 24, através 
de uma publicação feita em 
seu Instagram na segun-
da-feira, 10. O atleta está 
viajando por Fernando de 
Noronha, chegou a passar 
o ano novo na região, e 
aproveitou a ocasião para 
confirmar o namoro. “Co-
lecionando momentos!”, 
escreveu ele na legenda 

da foto em que aparece 
abraçado com Ana Carla.

A ex-miss trabalha como 
DJ e participou da edição 
brasileira do reality The 
Circle, disponível na pla-
taforma da Netflix, sendo a 
primeira competidora a ser 
eliminada. Nos Stories, a 
paraibana também assumiu 
o relacionamento, compar-
tilhando fotos e vídeos do 
surfista durante a viagem.

Nos comentários da 
publicação, fãs famosos 
e anônimos enalteceram 
o casal. “Admiração e 
respeito que só cresce!”, 
escreveu Leo Picon. “Coi-
sa mais linda esses dois”, 

disse Lala Guedes, também 
miss. “Cada momento com 
você é muito especial”, co-
mentou Ana Carla.

Pouco tempo após o fim 
de sua participação nas 
Olimpíadas de Tóquio 2020, 
o atleta contou em seu 
Twitter que ficou surpreso 
ao receber aplausos após 
jantar em um restaurante. 
“Acabei de sair do jantar e 
dessa vez foi diferente, fui 
aplaudido por todos que 
estavam no local”, disse.

“Fiquei totalmente sem 
graça! Agradeço pelo ca-
rinho de todos”, escreveu. 
Nos comentários fãs e in-
ternautas comemoraram 

com o atleta e deram reco-
nhecimento. “Você mere-
ce lindo”, escreveu uma. 
“Nosso primeiro ouro, com 
uma humildade pura!”, 
completou um segundo.

Na época, os internautas 
começaram a torcer para 
o surfista e a campeã do 
BBB 21, Juliette Freire, 32, 
ficarem juntos. O meda-
lhista de ouro das Olimpí-
adas de Tóquio falou sobre 
as inúmeras mensagens 
“shippando” o casal des-
de que os dois trocaram 
mensagens públicas por 
meio das redes sociais.

Fonte: f5.folha.uol.com.br

Ítalo 
Ferreira 
assumiu 
namoro 
com a DJ 
e ex-miss 
Ana Carla 
Medeiros
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