
Prefeitura anuncia 
Processo Seletivo 
para estagiários de 
nível superior
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São Paulo abre 
pré-cadastro para
vacinação de 
crianças contra 
Coronavírus

Santa Casa de 
Votuporanga 
disponibiliza 
leitos de 
enfermaria 

Segurança:
Polícia Civil 
poderá trabalhar 
em dias de folga
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 14/01/22
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 22°
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90%


chuva

85% 
36%

NNE 
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
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 21°

0mm 
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28%
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05:54h 
19:07h

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 17/01/22
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Fernandópolis registra recorde de casos
positivos para Covid-19 nesta quinta-feira

Foram confirmados mais 470 infectados pela doença; casos ativos chegaram a 1.283

à  FERNANDÓPOLIS

IPTU 2022: 
aumento de no
mínimo 10,95%

Uma sessão extraordi-
nária, inicialmente 
marcada para esta 
quinta-feira (13), foi 
adiada, mas ainda 

constava na agenda das sessões 
do site do Legislativo. No expe-

diente, três proposituras estão 
protocoladas, mas novos PLs e 
PLCs devem se somar a estas, 
incluindo o polêmico reajuste do 
funcionalismo municipal e o au-
mento do IPTU em Fernandópolis. 
Página A2

Esta era uma das paustas da primeira sessão 
extraordinária do ano na Câmara Municipal, 
que acabou sendo desmarcada

“Pela primeira vez
não fui recebido pelo
prefeito para negociar 
reajuste”, diz Senha
Secom alega “problema na agenda” e afirma 
que Pessuto “está à disposição”

à  FUNCIONALISMO

“Pela primeira vez na história, 
um prefeito se nega a receber 
nossa diretoria para uma roda-
da de negociação. Protocolamos 
nossa pauta de reivindicações no 
dia 14 de dezembro, e não tive-
mos resposta alguma, nenhum 
retorno para marcarmos uma reu-
nião”, declarou Claudinei Senha 
(foto). Página A2

Central Park
tem até dia 20 para enviar 
esclarecimentos à Semutran
PGM apura possíveis irregularidades na contratação de funcionários

A PGM – Procuradoria Geral 
do Município, aguarda resposta 
da Central Park em processo que 
apura uma “notícia de fato” so-

bre a contratação de MEIs – Mi-
croempreendedores Individuais, 
conforme denúncia do vereador 
Murilo Jacob. Página A3

STJ mantém prisão
de ex-prefeito
de Dolcinópolis
José Luiz Reis Inácio de Azevedo foi 
condenado por emissão de notas frias

O presidente do Superior Tribunal 
de Justiça indeferiu pedido para 
reduzir a condenação imposta ao 
ex-prefeito de Dolcinópolis (SP) 
José Luiz Reis Inácio de Azeve-
do e substituir a prisão por penas 
restritivas de direito. O político foi 
condenado a um ano, nove meses 
e 23 dias de reclusão, em regime 
inicial fechado, pela emissão de 
notas fiscais frias. Página A5

Loteria Federal 
5629: prêmio de 
R$ 500 mil sai 
no município
Outras apostas também 
faturaram as demais 
quantias principais

A loteria Federal concurso 5629 
premiou na quarta-feira, 12 de ja-
neiro, um bilhete de Fernandópo-
lis, com R$ 500 mil. Outras apos-
tas também faturaram as demais 
quantias principais. Página A9

Em Fernandópolis, mais 
de 5 mil crianças devem 
ser imunizadas.    Página A8

Medida se deve ao 
aumento de casos de 
Covid-19.                 Página A8
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à  TRIBUTO

IPTU terá aumento mínimo
de 10,95% em Fernandópolis

1ª sessão extraordinária de 2022 é desmarcada na Câmara Municipal

Uma sessão 
extraordi-
nária, ini-
cialmente 
m a r c a d a 

para esta quinta-feira 
(13), foi adiada, mas ain-
da constava na agenda 
das sessões do site do 
Legislativo.

No expediente, três 
proposituras estão proto-
coladas, mas novos PLs 
e PLCs devem se somar 
a estas, incluindo o polê-

mico reajuste do funcio-
nalismo municipal (Leia 
mais abaixo).

Confira o que já consta 
na pauta da sessão extra-
ordinária, a primeira do 
ano, que poderá ser rea-
lizada na próxima terça, 
dia 18:

1-) Projeto de Lei Com-
plementar 01/2022, que 
altera dispositivos do Có-
digo Tributário Municipal 
e dá outras providências. 
Trata-se de uma propos-
ta da prefeitura para criar 
uma compensação, nas 

palavras do próprio Exe-
cutivo municipal, evitan-
do assim uma eventual 
“renúncia de receita”, já 
que será revogada a co-
brança da taxa de expe-
diente da base de cálcu-
lo do IPTU, que terá um 
acréscimo de 1,5% sobre 
o valor a ser cobrado nos 
exercícios de 2023 e 2024, 
além do reajuste anual.

Em 2022, o aumento do 
IPTU em Fernandópolis 
será de 10,95%, de acordo 
com a Secretaria de Co-
municação da prefeitura. 

“O IPTU 2022 foi reajus-
tado pelo INPC – Índice 
Nacional de Preços ao 
Consumidor – conforme 
previsto no Código Tribu-
tário Municipal, 10,95%”, 
informou a Secom. 

Lembrando que após 
intenso debate sobre o 
IPTU em 2018, quando, 
em alguns casos, valo-
res chegaram a registrar 
500% e até 600% de au-
mento (após atualização, 
no final de 2017, da plan-
ta genérica do município, 
incidindo nos valores de 

imóveis, incluindo valor 
venal), o reajuste máxi-
mo do IPTU foi fixado em 
100%, em casos de am-
pliações em edificações.

2-) Projeto de Lei 
02/2022, que dispõe so-
bre desapropriação de 
imóvel situado no Mu-
nicípio de Fernandó-
polis para abertura de 
via pública, e dá outras 
providências. Tratam-se 
de dois imóveis locali-
zados no bairro Jardim 
Ipanema, com frente 
para a Avenida Antônio 

Papa, um avaliado em R$ 
24.120,00 e outro em R$ 
40.807,00. Ambos serão 
desapropriados para pro-
longamento da Avenida 
Vicente Sisto.

3-) Projeto de Lei 
02/2022 que dispõe sobre 
denominação de próprio 
público municipal - Aca-
demia de Saúde MARIO 
ALDO TONISSI, bairro 
Conjunto Habitacional 
“Wilfredo de Souza Na-
zreth”. A propositura é 
da vereadora Janaina 
Andrade Alves.

à  FUNCIONALISMO

“Pela primeira vez não fui recebido pelo
prefeito para negociar reajuste”, diz Senha

Secom alega “problema na agenda” e afirma que Pessuto “está à disposição”

Ainda com mais 20 
dias de recesso legislati-
vo, que termina em 1º de 
fevereiro, os vereadores 
de Fernandópolis já estão 
se reunindo para discutir 
um projeto que promete 
polêmica neste início de 
ano. Não, não se trata do 
aumento do IPTU, que 
terá aumento mínimo de 
10,95% em 2022.

É o Projeto de Lei 
01/2022, que dispõe so-
bre reajuste de remu-
neração dos servidores 
públicos municipais. De 
autoria do Executivo mu-
nicipal, a proposta é de 
10,2%. Mas há negocia-
ções em andamento.

Inclusive, segundo o 
presidente da Câmara, 
Gustavo Pinato, uma pro-
posta de 12% de reajuste 
em relação à inflação e 
um aumento no vale-ali-
mentação – que hoje é de 
R$ 200,00 -, será defendi-
do por um grupo majori-
tário de parlamentares.

“Me reuni com mais 
7 vereadores, portanto 
com a maioria, e vamos 
levar essa proposta de 
reajuste salarial de 12% 
para todos os servidores 
públicos municipais e um 
aumento de R$ 100,00 no 
vale-alimentação. A pre-
feitura já vinha estudan-
do pagar 12% de reajuste, 
e eu sei que tem condi-
ções de pagar”, disse 
Pinato em entrevista à 
Rádio Difusora 91,3 FM.

O presidente da Câma-
ra afirmou, ainda durante 
a entrevista concedida à 
Difusora, que “Fernandó-

polis registrou excesso 
de arrecadação em 2021, 
fato atípico, que dá ple-
nas condições de pagar 
12% de reajuste para os 
servidores e aumentar o 
valor do vale”.

SINDICATO
Há 9 anos na presidên-

cia do Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Muni-
cipais de Fernandópolis, 
Claudinei Senha diz que 
foi pego de surpresa com 
a notícia de que o Projeto 
de Lei já havia sido en-
viado à Câmara sem que 
pudesse se sentar com 
o prefeito para defender 
os interesses do funcio-
nalismo, justamente em 
janeiro, data-base da ca-
tegoria.

“Pela primeira vez na 
história, um prefeito se 
nega a receber nossa di-
retoria para uma rodada 
de negociação. Protoco-
lamos nossa pauta de 
reivindicações no dia 14 
de dezembro, e não tive-
mos resposta alguma, ne-
nhum retorno para mar-
carmos uma reunião”, 
declarou Senha. 

“Nossas propostas 
são de que a reposição 
em relação à inflação 
seja de 15,61%, pois es-
tamos há dois anos sem 
reajuste. Os índices que 
estamos reivindicando 
são de 2020, de 5,45%, e 
o de 2021, de 10,16%. Per-
demos poder de compra, 
estamos sem uma repo-
sição não só em nossos 
salários, mas nas férias, 
adicional noturno, 13º, 
horas-extras, adicionais 
por tempo de serviço. Sei 
que somos aproximada-
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Claudinei Senha, presidente do Sindicato dos 
Servidores Públicos Municipais de Fernandópolis: 
“Para uma real recomposição do nosso poder de 

compra, precisamos de um reajuste de 15,61% e de 
um vale-alimentação de R$ 500”

mente 2100 funcionários, 
com uma folha de paga-
mento de quase 9 mi-
lhões de reais, mas onde 
está a verba dos servido-
res públicos municipais 
para a reposição salarial 
de acordo com a inflação, 
que é uma conquista 
constitucional nossa? É 
uma justa recomposição 
do nosso poder de com-
pra que perdemos nesses 
dois anos, 2020 e 2021. 
Cadê a economia de mais 
de 11 milhões de reais, 
somente em 2021, quan-
do não tivemos nenhuma 
equiparação em relação à 
inflação? Como não tem 
dotação orçamentária 
para essa reposição sa-
larial agora em 2022?”, 
cobra Senha.

Em relação ao vale-a-

limentação, atualmente 
no valor de R$ 200,00, o 
presidente do Sindicato 
pede um aumento de R$ 
300,00.

“Queremos um vale ali-
mentação de R$ 500,00. 
Nosso vale é o menor de 
toda a região. Fomos mui-
to prejudicados pela Lei 
173, que congelou triênio, 
que será concedido so-
mente em 4 anos e 7 me-
ses, a sexta-parte, que 
só sairá um ano e meio 
para frente. E que o mes-
mo valor seja concedido 
aos inativos (IPREM) de 
forma de auxílio saúde ou 
cesta básica. Há também 
a isonomia na promoção 
vertical dos servidores, 
que não vem sendo res-
peitada. A administração 
vem promovendo altera-

ção na fórmula de cálcu-
los de benefícios, conces-
sões e até mesmo quanto 
à horas extras, licenças e 
em especial, neste ano, 
quanto à progressão 
vertical. De forma injus-
tificada a administração 
promoveu no ano de 2019 
promoções isoladas na 
tabela vertical, excluindo 
aproximadamente 20% 
dos cargos dos benefícios 
concedidos a outros. São 
praticamente 500 fun-
cionários afetados. Rei-
vindicamos, de forma 
isonômica, que todos os 
servidores, independen-
te de função, tenham a 
mesma progressão dos 
demais”, conclui Senha.

FALA PREFEITO
Através da Secretaria 

de Comunicação, o pre-
feito André Pessuto se 
posicionou. 

“Estamos oferecendo 
o aumento real em cima 
da inflação que foi supe-
rior aos 10%. As contas 
já mostram que esse 
aumento terá o efeito de 
aproximadamente R$ 1 
milhão mês na folha de 
pagamento, ou seja, R$ 
12 milhões ano. Esta-
mos sempre buscando 
alternativas para auxiliar 
dentro da legalidade os 
nossos servidores muni-
cipais, inclusive, vamos 
estudar novas melhorias 
no vale-alimentação. 
Destaca-se, que desde 
2017, adotamos uma po-
lítica de pontualidade no 
pagamento do salário, da 
qual, além de pagar em 
dia, a atual gestão ante-
cipou vários pagamen-
tos, fazendo inclusive 

com que a economia no 
município se fortalecesse 
em datas especiais”, diz 
nota da Secom. 

Sobre não ter sido mar-
cada uma reunião com o 
presidente do Sindicato 
dos Servidores, a Secom 
alega “algum problema 
na agenda” oficial do pre-
feito e afirma que Pessu-
to se coloca à disposição 
para “dialogar e deba-
ter”, no entanto, sem in-
dicar uma possível data.

“Como ele mesmo dis-
se, pela 1ª vez, ou seja, 
sempre foi atendido. 
Lembrando que o atual 
prefeito ocupa o cargo 
desde 2017 da qual todos 
têm porta aberta com o 
André. Portanto, possi-
velmente deve ter ocor-
rido algum problema com 
agenda de horários, nada 
mais do que isso e ele se 
coloca a disposição sem-
pre para dialogar e deba-
ter”, conclui a Secom.

OPORTUNIDADE
A reportagem apurou 

que uma reunião dos ve-
readores com o prefeito 
poderá ser realizada na 
próxima segunda-feira 
(17), para, entre outros 
assuntos, discutir o rea-
juste do funcionalismo. 
Claudinei Senha afirmou 
que não foi, até o momen-
to, informado sobre a reu-
nião ou convidado para 
participar.

Após desmarcar a pri-
meira sessão do ano, 
prevista para esta quinta 
(13), a Câmara ainda não 
confirmou data e horário 
da possível extraordiná-
ria, quando o Projeto de 
Lei 01/2022 será votado.
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à  OPORTUNIDADE

à  MEI

Fernandópolis anuncia processo para 
seleção de estagiários de nível superior

Central Park tem até dia 20 para 
enviar esclarecimentos à Semutran

Bolsa-auxílio pode chegar a até R$ 1 mil, com jornadas de 20 a 30 horas semanais

PGM apura possíveis 
irregularidades na
contratação de funcionários
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A Prefeitura de Fernan-
dópolis, por meio do Cen-
tro de Integração Empre-
sa Escola - CIEE, anuncia 
a realização de um novo 
Processo Seletivo, tendo 
como objetivo a forma-
ção de cadastro reserva 
para estagiários de nível 
superior.

Há oportunidades para 
estudantes dos cursos 
de Administração de 
Empresas; Arquitetura 
e Urbanismo; Biomedici-

na; Ciências Contábeis; 
Direito; Educação Físi-
ca; Enfermagem; Enge-
nharia Civil; Farmácia; 
Fisioterapia; Letras; 
Matemática; Nutrição; 
Odontologia; Pedagogia; 
Psicologia; Sistemas de 
Informação/Análise de 
Sistemas e Serviço Social.

Para concorrer é neces-
sário que o candidato es-
teja regularmente matri-
culado e com frequência 
ativa no curso, dentre ou-
tros requisitos que cons-
tam no edital.

O estagiário admitido 
deverá exercer jornadas 
de 20 a 30 horas sema-
nais e contará com bolsa
-auxílio de R$ 633,20 a R$ 
1.000,00, além de auxílio-
transporte no valor de R$ 
100,00.

PROCEDIMENTOS 
PARA

PARTICIPAÇÃO
Os interessados deve-

rão se inscrever do dia 14 
de janeiro de 2022 até às 
12h do dia 24 de janeiro 
de 2022 (horário de Brasí-
lia/DF), pelo site do CIEE.

A seleção dos candi-
datos será feita median-
te prova objetiva online, 
que pode ser realizada 
logo após a efetuação da 
inscrição. O conteúdo 
programático contará 
com questões de: língua 
portuguesa e conheci-
mentos gerais.

VIGêNCIA
Este Processo Seleti-

vo terá a validade de 12 
meses, a partir da publi-
cação da classificação 
definitiva, podendo ser 
prorrogado.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A PGM – Pro-
curadoria 
Geral do 
Município, 
a g u a r d a 

resposta da Central Park 
em processo que apura 
uma “notícia de fato” 
sobre a contratação de 
MEIs – Microempreende-
dores Individuais, confor-
me denúncia do vereador 
Murilo Jacob.

Como confirmou a re-
portagem, a Semutran – 
Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte, 
enquanto órgão gestor 
do contrato em questão, 
enviou nesta segunda-
feira (10), à Central Park, 

uma relação de solicita-
ções de informações e 
esclarecimentos reque-
ridas pela PGM. A Semu-
tran é que encaminhará 
à PGM todas essas res-
postas. 

A empresa tem um 
prazo de 10 dias para 
responder aos questio-
namentos. Após o próxi-
mo dia 20, com todas as 
informações e esclareci-
mentos recebidas, o pro-
cesso investigatório que 
apura a relação jurídica 
contratual entre prefei-
tura e Central Park dará 
então início a análises 
técnicas mais conclusi-
vas sobre possíveis des-
cumprimentos de cláusu-
las contratuais. Funcionários contratados como MEI podem configurar quebra de contrato e tirar a Central Park da cidade

Os interessados deverão se inscrever do dia 14 de 
janeiro de 2022 até às 12h do dia 24 de janeiro de 2022
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à  PEDIDO INDEFERIDO

à  SEGURANçA

Superior Tribunal de Justiça mantém 
prisão de ex-prefeito de Dolcinópolis

Polícia Civil 
poderá trabalhar 
em dias de folga

José Luiz Reis Inácio de Azevedo foi condenado por emissão de notas frias

SP autoriza agentes a reforçarem policiamento
nos municípios na chamada “atividade delegada”

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

O presidente 
do Superior 
Tribunal de 
Justiça, mi-
nistro Hum-

berto Martins, indeferiu 
pedido para reduzir a 
condenação imposta 
ao ex-prefeito de Dolci-
nópolis (SP) José Luiz 
Reis Inácio de Azevedo 
e substituir a prisão por 
penas restritivas de di-
reito.

O político foi condena-
do a um ano, nove meses 
e 23 dias de reclusão, em 
regime inicial fechado, 
pela emissão de notas 

fiscais frias na época 
em que estava à frente 
da gestão do município.

Entre outros argumen-
tos, a defesa afirmou que 
a determinação de regi-
me fechado para o cum-
primento inicial da pena 
por falsidade ideológica 
foi desproporcional. Ela 
sustentou a necessida-
de de abrandamento do 
regime e de substituição 
da prisão por penas res-
tritivas de direitos.

Para a defesa, o juiz 
responsável pelo caso, 
ao agravar a pena com 
base na hipótese do in-
ciso II do artigo 62 do 
Código Penal, teria in-

corrido em bis in idem, 
pois a indução de ou-
trem à execução do cri-
me – emissão das notas 
fiscais frias – seria exa-
tamente a conduta que 
levou ao enquadramento 
no tipo penal de falsida-
de ideológica.

Apontou também que 
a pena foi agravada pelo 
entendimento de que o 
acusado se teria valido 
do cargo público para co-
meter o crime (parágra-
fo único do artigo 299 do 
CP), mas tal pedido não 
chegou a ser feito pelo 
Ministério Público – o 
que violaria o princípio 
da congruência.

De acordo com o mi-
nistro, os argumentos 
apresentados pela de-
fesa para justificar a 
concessão da liminar 
se confundem com a 
discussão de mérito 
suscitada pelo Habeas 
Corpus.

“Considerando que 
o pedido se confunde 
com o próprio mérito 
da impetração, deve-se 
reservar ao órgão com-
petente a análise mais 
aprofundada da matéria 
por ocasião do julgamen-
to definitivo”, resumiu 
Martins.

Fonte: conjur.com.br

 Da REDAçãO
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José Luiz Reis Inácio de Azevedo

Com o objetivo de qua-
lificar as ações de segu-
rança pública em 645 
cidades do Estado, os 
profissionais da Polícia 
Civil de São Paulo rece-
beram autorização do 
Governo do Estado para 
desempenhar a chama-

da atividade delegada, 
que permite a agentes 
voluntários reforçarem 
o policiamento durante 
suas folgas.

O Governador João Do-
ria sancionou, nesta quin-
ta-feira (13), lei comple-
mentar que altera a Lei 
10.291/68 sobre o Regime 
Especial de Trabalho Po-

licial, autorizando a ges-
tão associada de serviços 
públicos entre governos 
estadual e municipais. 
O Projeto de Lei foi apre-
sentado pelo Deputado 
estadual Delegado Olim.

O município interessa-
do em incluir o trabalho 
dos policiais civis nas 
ações de segurança pú-

blica em áreas de interes-
se da sociedade poderá 
firmar um convênio com 
o Estado. Anteriormente, 
o serviço era permitido 

apenas a policiais mili-
tares.

A atuação dos policiais 
civis na atividade delega-
da será regulamentada 

com publicação no Diário 
Oficial do Estado.

Fonte: Assessoria de 
Imprensa da Secretaria 

da Casa Civil

A atuação dos policiais civis na atividade delegada será
regulamentada com publicação no Diário Oficial do Estado

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  PERIGO!

Fernandópolis: recorde de casos
positivos para Covid nesta quinta
Foram confirmados mais 
470 infectados pela doença;
casos ativos chegaram a 1.283

O Boletim Epi-
demiológico 
desta quin-
ta-feira, 13, 
registrou re-

corde de infectados para 
Covid-19 em um só dia 
em Fernandópolis: 470. 
O número de infectados 
chegou a 15.823, sendo 
que no momento, 1.738 
casos estão ativos no 
município.

O informativo traz tam-
bém 34.665 testes nega-
tivos e 13.729 pacientes 

curados. O número de 
casos suspeitos é de 
1.186.

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.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Jales: mais 91 infectados pela doença
Mais 14 pacientes foram considerados curados da doença

à  COVID-19

Nesta quinta-feira, 13 de 
janeiro, foram registradas 
153 notificações de casos 
suspeitos para o novo 
Coronavírus nas últimas 
24 horas em Jales. Entre 
estes casos ou os notifica-
dos anteriormente e que 
aguardam resultados de 
exames, 76 testaram como 
negativos e 91 receberam 
resultados positivos.

Os casos positivos fo-
ram diagnosticados em: 
crianças de 2, 5, 8 (duas) 

e 9 (duas) anos, dois ado-
lescentes de 17 anos; mu-
lheres de 19, 23 (duas), 25, 
26 (duas), 27, 29 (duas), 31, 
33 (duas), 34, 35 (duas), 
36, 37 (três), 38 (duas), 39 
(duas), 40, 41, 42 (duas), 
43 (duas), 45, 46 (duas), 
47 (duas), 51, 52, 55, 58, 
59, 60, 65, 66 e 72 anos; 
homens de 22, 23 (dois), 24 
(dois), 25, 26, 27, 28, 30, 31 
(dois), 33, 34, 36 (dois), 40, 
42, 43 (dois), 44 (dois), 47 
(dois), 48 (dois), 50 (dois), 
51, 56, 60 (três), 61, 69, 74, 
75 (dois), 78 e 83 anos.

Os novos casos foram 
notificados através das 
unidades de referência 
do Arapuã (8), Oiti (11), 
Paraíso (13), Rural (6), São 
Jorge (4), Núcleo Central 
de Saúde (12), Novo Mundo 
(5), Roque Viola (9), Muni-
cipal (8), Uniamérica (3) e 
Jacb (12).

Informamos que mais 14 
pacientes foram conside-
rados curados da covid-19 
e liberados do isolamen-
to domiciliar. Atualmen-
te Jales contabiliza 8.522 
pacientes curados.

 Da REDAçãO
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São Paulo abre pré-cadastro para
vacinação de crianças contra Covid
Em Fernandópolis, mais de 5 mil 
crianças devem ser imunizadas 

à  IMUNIzAçãO

O Governo do 
estado de 
São Paulo já 
disponibili-
za o pré-ca-

dastro para a vacinação 
contra a Covid-19 das 
crianças de 5 a 11 anos 
de idade. O público que 
deve receber a vacina 
em Fernandópolis é de 
aproximadamente 5.400 
crianças.

O pré-cadastro é op-
cional, não é um agen-
damento, mas agiliza o 
atendimento nos locais 
de imunização, evitan-
do filas e aglomerações. 
Para cadastrar os filhos, 
os pais ou responsá-
veis devem acessar o 
linkwww.vacinaja.sp.
gov.br, clicar no botão 
“Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulário 
online.

“É importante des-

tacar que os filhos dos 
pais que não realizarem 
o pré-cadastro serão 
vacinados normalmen-
te, mas esse processo 
agiliza no momento da 
vacinação na unidade 
de Saúde”, destaca o 
secretário municipal de 
Saúde, Ivan Veronesi. 
Ainda não existe uma 
data oficial para o início 
da vacinação, mas ela 
deve começar nos pró-
ximos dias. 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Santa Casa de Votuporanga 
disponibiliza leitos de enfermaria 

Medida se deve ao aumento
de casos de Coronavírus

à  COVID-19

Diante do aumento de 
casos de COVID-19 em 
Votuporanga e região, a 
Santa Casa de Votupo-
ranga disponibilizou na 
quarta-feira (12/1), em ca-
ráter provisório, oito leitos 
de enfermaria destinados 
ao tratamento de pacien-
tes com Coronavírus.

São seis leitos de en-
fermaria para o Sistema 
Único de Saúde (SUS), 
por meio da Central de 
Regulação de Ofertas 
e Serviços de Saúde 
(CROSS) e dois leitos de 
enfermaria para convê-
nios/particulares.

Desde dezembro do 
ano passado, a Santa 
Casa de Votuporanga 
não tinha pacientes inter-
nados com COVID-19. As 
internações, até então, 
eram direcionadas para 
o Hospital de Base, em 
São José do Rio Preto, 
seguindo as orientações 
do Departamento Regio-
nal de Saúde (DRS) e da 
Secretaria Estadual da 
Saúde.

Vale ressaltar que os 
casos graves da doença, 
que necessitam de su-
porte, por meio de Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTIS), são transferidos 
para o HB.

 Da REDAçãO
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à  SORTE!

Loteria Federal 5629: prêmio de 
R$ 500 mil sai em Fernandópolis

Outras quatro apostas também faturaram as demais quantias principais

A loteria Fe-
deral con-
curso 5629 
premiou na 
quarta-fei-

ra, 12 de janeiro, um bi-
lhete de Fernandópolis, 
com R$ 500 mil. Outras 
quatro apostas também 
faturaram as demais 
quantias principais.

O sorteio foi realizado 
no Espaço da Sorte, na 
Bela Vista, em São Paulo, 
e transmitido ao vivo nas 
redes sociais da Caixa.

RESULTADO 
DA LOTERIA 

FEDERAL 5629
Confira o números dos 

cinco bilhetes premiados 
na loteria Federal 5629:
l 1º prêmio de R$ 500 mil 

– 84241 | ARRASTAO 
DA SORTE LOTERIAS 
LTDA em FERNANDO-
POLIS/SP

l 2º prêmio de R$ 27 mil – 
55609 | SORTE EXTRA 
em BRASILIA/DF

l 3º prêmio de R$ 24 mil – 
00226 | LOTERIA SAO 
JUDAS TADEU em 
ARACAJU/SE

l 4º prêmio de R$ 19 mil 
– 59048 | LOTERICA 
MEGACHANCE em 
GUARULHOS/SP

l 5º prêmio de R$ 18, 3 
mil – 25273 | AURIVER-
DE em SAO PAULO/SP

O evento foi transmi-
tido ao vivo no canal da 
Caixa no Youtube e na 
página Loterias Caixa do 
Facebook.

COMO RECEBER 
O PRêMIO DA 

LOTERIA?
Para receber o prêmio 

da loteria Federal con-
curso 5629 os aposta-

dores devem ir até uma 
agência da Caixa apre-
sentando o RG e CPF. Se 
a quantia for menor que 
R$ 1.903,98 outra opção é 
fazer o resgate em casas 
lotéricas.

O prêmio é concedido 
a quem acerta em cinco 
casos:
–  A milhar, a centena e a 

dezena de qualquer um 
dos números sorteados 
nos cinco prêmios prin-
cipais;

–  Bilhetes cujos números 
contenham a dezena fi-
nal idêntica a umas das 
três dezenas anteriores 
ou das três dezenas 
posteriores à dezena do 
número sorteado para o 

1º prêmio, excetuando-
se os premiados pela 
aproximação anterior 
e posterior;

– A unidade do primeiro 
prêmio.
O prazo para receber a 

quantia é de até 90 dias 
corridos contado a partir 
da data do sorteio da lo-
teria Federal 5629.

PRóXIMO
SORTEIO

No sábado, 15 de janei-
ro, ocorre o sorteio da ex-
tração mensal milionária 
da loteria Federal concur-
so 5630 e o prêmio é de 
R$ 1,3 milhão. O sorteio 
está previsto para às 19h 
(horário de Brasília) e os 
apostadores conseguem 
comprar a aposta em ca-
sas lotéricas ou com ven-
dedores ambulantes.

O apostador pode con-
ferir o resultado da loteria 
federal sempre às quar-
tas e aos sábados no DCI 
em tempo real.

Fonte: www.dci.com.br

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa

publicações

 Da REDAçãO
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Uma publicação: Sexta-feira, dia 14 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.176.



A10 | Geral | SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022  



SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022  |  Extra Mais | A11 

MALhAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Nando pede para ler o con-
trato de venda e Josefina o 
expulsa de seu escritório. 
Bianca liga para o número 
cadastrado no celular de Nat 
como Duca, e Lobão perce-
be que a menina está des-
confiada de sua armação. 
Joaquina ameaça contar o 
plano de Josefina para Nan-
do. Pedro faz uma confusão 
e acredita que Karina possa 
estar grávida. Lobão e Nat 
conseguem fazer com que 
Gael e Bianca flagrem a lu-
tadora com Duca em trajes 
íntimos

QUANTO MAIS VIDA MELhOR
Sexta-feira, 19h15

Guilherme e Rose discutem. 
Neném sugere que Tina con-
vide Tigrão e os pais para 
um encontro com a família. 
Rose flagra Guilherme com 
o delegado Nunes. Flávia se 
declara para Gabriel. Chicão 
avisa a Neném que o time 
não quer que ele jogue. Gui-
lherme vai ao hospital com 
Rose. O time não joga bem e 
Neném fica chateado. Celi-
na se enfurece quando Gui-
lherme diz que voltará a fi-
car bem com Rose. Ingrid 
conversa com Flávia sobre 
Murilo. Guilherme se acon-
selha com Daniel. Neném 
continua no banco e Paula 
se desespera. Odete recla-
ma de Jandira para Prado. 
Carmem vê o vídeo de Flá-
via no celular de Gabriel e 
fica horrorizada. Guilherme 
e Rose se reconciliam. Ne-
ném entra em campo.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
Sexta-feira, 18h00

Lota e Lupita procuram por 
Bernardinho. Olu afirma a 
Cândida que tomará par-
tido em nome de seu po-
vo. Vitória descobre que 
foi Quinzinho quem rou-
bou seus imóveis. Lota 
confronta Tonico e desco-
bre que Bernardinho está 
a caminho da guerra. Vitó-
ria não consegue perdoar 
Quinzinho. Guebo afirma 
a Zayla que deseja estar ao 
lado de Justina. Pedro pres-
siona Tonico sobre uma 
carga de armas. Quinzi-
nho se entrega para a po-
lícia. Bernardinho afirma a 
Caxias que deseja perma-
necer na guerra. Pilar pro-
cura Samuel.

TE DOU A VIDA
Sexta-feira, 20h30

Pedro se comunica com He-
lena e diz a ela que já encon-
trou Nicolas, mas o menino é 
transferido para o pronto-so-
corro. Finalmente, Helena é 
libertada da prisão e se reen-
contra com seus dois grandes 
amores: Pedro e Nico. Hele-
na esbofeteia Irene e revela 
que já sabe que ela e Ernes-
to são amantes. A assistente 
social informa a família de Ni-
colas que devido às circuns-
tâncias da criança, ele será 
levado para um instituto de 
crianças. Samuel convida 
Rosa para jantar, confessa-
lhe que está apaixonado por 
Gabriela e, por isso, quer ter-
minar o relacionamento. Er-
nesto procura outro advoga-
do para recuperar a custódia 
de Nicolas.

PROVA DE AMOR
Sexta-feira, 15h15

Lopo e Murilo enganam os 
seguranças do hotel para 
eles colocarem o plano em 
prática. Lola beija Gerião. El-
za e Pestana chegam. Pesta-
na está com ciúmes de Elza. 
Diana mostra o bebê para Lu-
ísa, Fialho e Chicão. Lola diz 
que gostou de Elza. Ricardo 
vai mostrar suas habilidades 
na matemática para Felipe e 
Joana. Felipe faz uma conta 
muito fácil para Ricardo. Lo-
po e Murilo estão prontos pa-
ra a abordagem. Daniel vê 
Lopo e Murilo se aproximan-
do. Ele fala para Clarice e Ni-
ninha correrem. Felipe duvi-
da que Ricardo seja um gênio 
da matemática. Zezinho faz 
uma conta difícil para Ricar-
do. Ricardo responde. Joana 
fica chocada e confere com a 
calculadora. Felipe fica sur-
preso e pergunta para Ricar-
do mais uma conta. 

UM LUGAR AO SOL
Sexta-feira, 21h00

Joy humilha Ravi, que cul-
pa Christian/Renato por sua 
separação. Rebeca reclama 
da indiferença de Túlio. Bre-
no fala sobre Cecília na te-
rapia. Rebeca não consegue 
conversar com a filha. Joy 
reclama do lugar que está 
com Damón. Ruth busca Tú-
lio na Redentor com um car-
ro novo. Damón pega o di-
nheiro de Joy. Inácia deixa 
Yasmin cuidando de Fran-
cisco. Túlio intimida Chris-
tian/Renato. Noca prevê pa-
ra Lara que uma pessoa do 
passado dela irá voltar pa-
ra sua vida. Helena suge-
re que Nicole se separe de 
Paco, se quiser emagrecer. 
Christian/Renato descobre 
que Ravi abandonou Francis-
co. Ravi procura Lara.

Resumo de Novelas

ÁRIES 
Algumas ques-
tões ainda se-
rão esclarecidas 

com parceiros. Relaciona-
mentos profissionais pode-
rão causar pressões, com 
Vênus retrógrado. Aprovei-
te para resolver dúvidas e 
desenhar planos para o fu-
turo. Conversa com uma 
amizade experiente dará 
mais segurança nas esco-
lhas e decisões. Marte in-
centivará viagens e estu-
dos. No amor, a fase trará 
reconsiderações e calma.

TOURO 
Pense no seu 
futuro e plane-
je investimen-

tos de longo prazo. Assun-
tos financeiros estarão em 
destaque hoje. Talvez pre-
cise adiar planos de via-
gem ou contar com apoio 
de amizades. Mudanças es-
tarão em andamento. Ava-
lie detalhes, prazos e con-
dições, antes de decisões 
definitivas. Urano em seu 
signo anuncia revoluções 
no projeto de vida e mais 
liberdade.

GêMEOS 
Emoções es-
tarão amplifi-
cadas, com a 

passagem da Lua por seu 
signo. Aproveite para rever 
amizades especiais e pen-
sar nos detalhes de uma 
viagem. Cuidados de be-
leza e da imagem também 
entrarão no menu do dia. 
Dedique um tempo a você 
e jogue a autoestima para 
cima. Este momento trará 
mudanças no comporta-
mento e no lifestyle. Reali-
ze um sonho!

CâNCER
Sonhos com 
uma viagem e 
sintonia com 

a espiritualidade alimen-
tarão o coração com espe-
ranças. Diminua a veloci-
dade e encontre respostas 
de questionamentos ín-
timos e existenciais. O 
dia convidará ao reco-
lhimento, à meditação e 
contemplação da nature-
za. Mudanças no ambien-
te social e na maneira de 
se relacionar beneficia-
rão o amor. 

LEÃO 
O carinho de 
amizades es-
peciais fará di-

ferença no seu dia. Aceite 
convite para viajar ou para 
fazer parte de um novo gru-
po. Conexões internacio-
nais estarão abertas e po-
derão oferecer chances de 
associação. Avalie propos-
tas com calma. Com Vênus 
retrógrado, parcerias de tra-
balho e relações cotidianas 
passarão por revisões. Jú-
piter incentivará grandes 
mudanças.

VIRGEM
Espere por 
projeção, po-
pularidade e 

reconhecimento profissio-
nal. Planeje o futuro e con-
te com novas oportunida-
des de trabalho. Desejos de 
mudança poderão se con-
cretizar e melhorar a qua-
lidade de vida. Alguém de 
longe falará alto ao coração. 
Espere por surpresas e in-
tensidade no amor. Algo do 
destino poderá se manifes-
tar numa viagem ou cone-
xão internacional.

LIBRA
Pare, reflita e 
amplie os ho-
rizontes. Uma 

viagem proporcionará pra-
zeres diferentes, serenida-
de, conversas significati-
vas com a família ou o par 
e tempo para pensar na vi-
da. Carinho e confiança da-
rão segurança no amor e 
em relacionamentos espe-
ciais. Conceitos e filosofias 
poderão mudar e abrir es-
paço para uma nova cons-
trução. Invista no seu po-
tencial e desenvolvimento. 

ESCORPIÃO
Um mergulho 
nos sentimen-
tos eliminará 

velhas angústias e inspira-
rá mudanças. Rompa bar-
reiras nos relacionamentos, 
com maior disponibilidade 
ao diálogo e empatia. Vê-
nus retrógrado aprofunda-
rá o tom das conversas e 
trará reflexões sobre a vi-
da íntima e a maneira de 
expressar os desejos. Jú-
piter ativará sua criativi-
dade nesta fase. Desen-
volva novas habilidades.

SAGITÁRIO
Com Lua na 
sua área afe-
tiva, carinho 

e romantismo não faltarão 
hoje. Aproveite para impri-
mir mais emoção no amor e 
nas interações do dia. Ideias 
originais enriquecerão o tra-
balho. Fique de olho em no-
vas possibilidades. Você po-
derá encerrar um contrato e 
firmar outro. Mudanças po-
derão acontecer também na 
escolha do plano de saúde 
e investimentos. Descubra 
novidades!

CAPRICóRNIO
Entenda mais 
sobre novos 
modelos de 

negócio e investimentos. 
Comunicações de traba-
lho serão motivadoras, em-
bora ainda você tenha dú-
vidas sobre os caminhos a 
seguir e parcerias. Vários 
planetas em seu signo sina-
lizam mudanças no proje-
to de vida e na maneira de 
você administrar seus re-
cursos. Questões de saú-
de e a pandemia cobrarão 
atenção. Evite exageros.

AQUÁRIO
Prazeres e 
amores esta-
rão em desta-

que hoje. Use a imagina-
ção e a criatividade para 
sair da mesmice. Um pas-
seio no parque, banho de 
cachoeira ou atividades 
ao ar livre alegrarão o cli-
ma. Anote ideias, não fal-
tará inspiração para novo 
projetos. Com Mercúrio em 
seu signo, objetivos pesso-
ais ficarão mais definidos. 
Aproveite para planejar re-
estruturações na casa.

PEIXES
Lembranças 
gostosas e o 
carinho da fa-

mília darão sabor ao dia. 
Dê um toque pessoal na 
decoração da casa, orga-
nize fotos e torne seus es-
paços mais charmosos. 
Ideias luminosas surgirão 
como um “estalo” em mo-
mentos de relaxamento e 
descontração. Renove con-
ceitos e afaste inseguran-
ças, a cabeça está mudan-
do. Novas amizades darão 
no que pensar.

Horóscopo
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Fernandópolis 

celebridadessocial
Dupla zé Neto & Cristiano 
adiam gravação de DVD
Motivo é o novo decreto anunciado pelo governo do 
estado, que reduziu o público de eventos em 30%

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Parabéns 
e muitos 
anos de 
vida
para ela, 
Giovana 
Furtado!

Afonso Augusto comemora a chegada
de nova idade nesta sexta-feira!

Lara Fondelo recebe os parabéns de
toda a galera por seu aniversário!

A dupla Zé 
Neto & 
Cristiano 
d e c i d i u 
adiar a gra-

vação do novo DVD. O 
registro, que estava mar-
cado para o próximo dia 
21, na Brahma Valley, em 
Valinhos, São Paulo, foi 
suspenso em virtude do 
novo decreto anunciado 
pelo governo do estado, 
que reduziu o público de 
eventos em 30% por con-
ta do crescimento dos 
casos de Covid-19 pro-
vocados pela variante 
Ômicron.

“Gravação de DVD 
é algo muito especial, 
que vamos eternizar e 
queremos que seja com 
público sem restrições. 
Felizmente, estamos 
com um trabalho recente 
indo muito bem, vamos 

Ainda não há previsão de uma nova data para a gravação do DVD

fazer da melhor manei-
ra e no momento certo”, 
afirmaram os cantores, 
em comunicado divul-
gado pela assessoria da 
dupla.

Com a decisão, a vol-
ta de Zé Neto aos pal-

cos segue indefinida. O 
sertanejo segue em sua 
fazenda, e já está quase 
totalmente recuperado 
dos recentes problemas 
de saúde que enfrentou.

Ainda não há previsão 
de uma nova data para a 

gravação. Quem comprou 
ingressos para o show 
deve buscar informações 
no site www.guicheweb.
com.br.

Fonte: www.
metropoles.com


