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Ouroeste 
volta com 
atendimento 
presencial no 
Paço Municipal
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 18/01/22

 33°

 20°

8mm 
83%


chuva

79% 
38%

N 
13km/h


vento

05:55h 
19:07h

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

QUA - 19/01/22

 34°

 19°

8mm 
90%


chuva

82% 
33%

NNE 
8km/h


vento

05:56h 
19:07h

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

QUI - 20/01/22

 34°

 21°

5mm 
90%


chuva

70% 
33%

ENE 
8km/h


vento

05:56h 
19:07h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

SEX - 21/01/22

 34°

 20°

13mm 
67%


chuva

75% 
35%

NE 
5km/h


vento

05:57h 
19:06h

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

SÁB - 22/01/22
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80%


chuva

70% 
33%

NNE 
7km/h


vento

05:58h 
19:06h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.
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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 começa a semana com
mais 761 infectados pelo Coronavírus

Este é o maior número já registrado em um único Boletim Epidemiológico

à  nOvO reCOrde

O Boletim Epide-
miológico desta 
segunda-feira, 17, 
registrou mais 761 
exames positivos 

para Covid-19 em Fernandópolis. 
O número de infectados chegou 
a 16.937, sendo que no momen-
to, 2.716 casos estão ativos no 
município. Página A3

Com Covid, André 
Pessuto está bem: 
“Graças a deus 
estou vacinado”
Reunião com vereadores para tratar 
do reajuste dos servidores municipais 
fica para próxima semana

Apresentando sinto-
mas leves, o prefei-
to André Pessuto 
decidiu fazer exa-
me de Covid-19. 

O resultado veio nesta segun-
da-feira (17): positivo. “Estou 
sentindo um pouco de cansaço 

e sem olfato nem paladar. Mas, 
graças a Deus, estou vacinado 
e me sinto bem, sem maiores 
complicações”. Em contato com 
a reportagem, Pessuto confirmou 
que ficará em sua casa, de onde 
despachará pelos próximos dias. 
Página A2

Jales registra 
mais 279 
diagnósticos 
positivos 
para a doença

à  COvId-19

É o recorde diário de casos
no município.

vacinação para crianças de 05 a 11
anos com comorbidades começa hoje
Aplicação da dose será realizada na Central da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 passa a aten-
der um novo público a partir 
desta terça-feira, 18, em Fernan-
dópolis. Começam a ser imuni-
zadas as crianças de 05 a 11 com 
comorbidades e portadoras de 
deficiência permanente. A vaci-
nação será realizada na Central 
da Saúde, de segunda a sexta-
feira, das 08h às 13h. A unidade 
ficará exclusiva para a vacinação 
infantil, sendo as demais faixas 
etárias encaminhadas para se-
rem imunizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde, em todos os 
bairros. Página A4

Parceria Flash net/FFC 
é renovada para 2022
Empresa de internet seguirá dando nome ao estádio

Apoiando mais uma vez o fute-
bol da cidade, a Flash Net fecha 
parceria com o Fernandópolis 
Futebol Clube também em 2022.

Para o presidente do FFC, Ales-
sandro Gimenes, o reconheci-
mento da Flash Net ao trabalho 
da diretoria do ano passado e seu 

apoio ao clube esse ano são um 
exemplo de incentivo não só ao 
esporte, mas à historia, cultura e 
identidade da cidade. Página A6

à  FUTeBOL

detran.SP exigirá 
comprovante de
vacinação em 
prova prática

Polícia Ambiental 
inicia Operação 
‘Pan Amazônica 
I-2022’
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à  POSITIvO

Com Covid, André Pessuto está bem: 
“Graças a deus estou vacinado”

Reunião com vereadores para tratar do reajuste dos servidores municipais fica para próxima semana

Apresentan-
do sinto-
mas leves, 
o prefeito 
André Pes-

suto decidiu fazer exame 
de Covid-19. O resultado 
veio nesta segunda-feira 
(17): positivo.

“Estou sentindo um 
pouco de cansaço e sem 
olfato nem paladar. Mas, 
graças a Deus, estou va-
cinado e me sinto bem, 
sem maiores complica-
ções”.

Em contato com a re-
portagem, Pessuto con-
firmou que ficará em sua 
casa, de onde despacha-
rá pelos próximos dias.

Sobre o reajuste salarial 
dos servidores munici-
pais, o prefeito disse que 
prefere se reunir com ve-
readores e também com 
o Sindicato após seu pe-
ríodo de isolamento.

“Acho melhor aguar-
darmos para podermos 

sentar todos juntos e 
negociar. Mesmo assim, 
secretários e assessores 
estão à disposição e já 
trabalhando para deci-
dirmos qual percentual 
poderá ser acrescen-
tado aos 10,2% de rea-
juste e sobre qual valor 

será possível conceder 
de aumento no vale-a-
limentação. O que pos-
so assegurar é que não 
concederei nada que a 
prefeitura não possa pa-
gar, para que não ocorre 
atrasos ou até mesmo 
venha comprometer o 

pagamento de salários”, 
disse.

Uma reunião estava 
prevista para esta se-
gunda (17), mas, diante 
do resultado positivo 
para Covid no exame de 
Pessuto, a rodada de ne-
gociações foi suspensa.

REAJUSTE E VALE-
ALIMENTAÇÃO: O 
QUE ESTÁ SENDO 

NEGOCIADO?
A prefeitura enviou há 

alguns dias à Câmara 
Municipal o Projeto de 
Lei 01/2022, que dispõe 
sobre reajuste de remu-
neração dos servidores 
públicos municipais. De 
autoria do próprio Exe-
cutivo, a proposta é de 
10,2% de aumento.

Por sua vez, Claudinei 
Senha, presidente do 
Sindicato dos Servidores 
Municipais, pede 15,61% 
de reajuste salarial, além 
de um aumento de R$ 
300,00 no vale-alimenta-
ção, hoje no valor de R$ 
200,00.

Senha lembra que a ca-
tegoria está há dois anos 
sem reajuste e pleiteia 
os índices da inflação de 
2020, de 5,45%, mais o de 
2021, de 10,16%, para re-
compor o poder de com-
pra do funcionalismo.

Alguns vereadores tra-

balham com uma propos-
ta de reajuste salarial de 
12,2% (querem 2% a mais 
do que foi proposto pela 
prefeitura) e um aumento 
de R$ 100,00 no vale-ali-
mentação.

Porém, nos bastidores 
da prefeitura, a equipe de 
secretários e assessores 
que trabalham com a cal-
culadora nas mãos e fa-
zendo contas na ponta do 
lápis já possui, conforme 
fontes da reportagem, 
índices que, somados, 
corresponderiam a um 
impacto superior a R$ 
14 milhões, contanto 12 
meses de folha de paga-
mento mais 13º salário, 
somente em 2022.

Este impacto financei-
ro viria com 10,98% de 
reajuste salarial para o 
funcionalismo, mais um 
aumento de R$ 50,00 no 
vale-alimentação.

Mais do que está dis-
posto no PL original, bem 
abaixo do que é reivindi-
cado pelo Sindicato.

Prefeito André Pessuto está com Covid e despachará de sua casa

 JOÃO LeOneL

contato@oextra.net

à  reTOrnO

Atendimento havia sido suspenso devido ao
aumento de casos de Covid-19 entre os servidores

Ouroeste voltou com o atendi-
mento presencial no Paço Munici-
pal nesta segunda-feira, 17.

O atendimento havia sido sus-
penso no último dia 07, devido ao 
aumento de casos de Covid-19 
entre os servidores do Paço Mu-
nicipal, e a necessidade de me-

didas protetivas a saúde da po-
pulação.

O horário de atendimento segue 
sendo das 8h às 11h e das 13h 
às17h.

 Da redAçãO

contato@oextra.net
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à  nOvO reCOrde

Fernandópolis começa a semana 
com mais 761 casos de Covid-19
Este é o maior número 
já registrado em um único 
Boletim Epidemiológico

O Boletim Epi-
d e m i o l ó -
gico desta 
segunda-
feira, 17, 

registrou mais 761 exa-
mes positivos para Co-
vid-19 em Fernandópolis. 
O número de infectados 
chegou a 16.937, sendo 
que no momento, 2.716 
casos estão ativos no 
município.

O informativo traz tam-
bém 35.262 testes nega-
tivos e 13.865 pacientes 

curados. O número de 
casos suspeitos é de 819.

Até o momento, 356 
pessoas já morreram 
devido a complicações 
da Covid-19 no municí-
pio.

Conforme deliberação 
da Secretaria Estadu-
al da Saúde, todas as 
pessoas com síndromes 
gripais são testadas por 
meio da coleta de exa-
mes 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 279 infectados pela doença
Número representa recorde diário de casos no município

à  COvId-19

Nesta segunda-feira, 
17 de janeiro, informa-
mos que de acordo com 
a Vigilância Epidemio-
lógica foram registra-
das 418 notificações de 
casos suspeitos para o 
novo Coronavírus des-
de a última publicação 
do informe, realizada na 
sexta-feira, 14.

Entre estes casos ou 
os notificados anterior-
mente e que aguardam 
resultados de exames, 

116 testaram como ne-
gativos e 279 receberam 
resultados positivos.

Os casos positivos fo-
ram diagnosticados em: 
5 bebês entre 4 meses e 
1 ano; 18 crianças entre 4 
e 11 anos, 6 adolescentes 
entre 12 e 17 anos; 130 
mulheres entre 18 e 82 
anos; 120 homens entre 
18 e 91 anos. Os novos 
casos foram notificados 
através das unidades 
de referência do Arapuã 
(44), Oiti (25), Paraíso 
(26), Rural (3), São Jorge 

(18), Núcleo Central de 
Saúde (33), Novo Mundo 
(23), Roque Viola (25), 
Municipal (44), Uniamé-
rica (18) e Jacb (20).

Informamos que mais 
44 pacientes foram con-
siderados curados da 
covid-19 e liberados do 
isolamento domiciliar. 
Atualmente Jales con-
tabiliza 8.588 pacientes 
curados.

Entre suspeitos e po-
sitivos, 1.093 pessoas 
estão, teoricamente, em 
isolamento domiciliar.

 Da redAçãO

contato@oextra.net
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à  nOvO PÚBLICO

vacinação para crianças de 05 a 11
anos com comorbidades começa hoje

Aplicação da dose será realizada na Central da Saúde, de segunda a sexta-feira, das 08h às 13h

A Campanha 
de Vacina-
ção contra 
a Covid-19 
passa a 

atender um novo público 
a partir desta terça-feira, 
18, em Fernandópolis. 
Começam a ser imuniza-
das as crianças de 05 a 
11 com comorbidades e 
portadoras de deficiência 
permanente.

A vacinação será reali-
zada na Central da Saúde, 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 13h. A unida-
de ficará exclusiva para a 
vacinação infantil, sendo 
as demais faixas etárias 
encaminhadas para serem 
imunizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde, em to-
dos os bairros.  

As crianças devem es-
tar acompanhadas pelo 
responsável no ato da 
vacinação. No caso de 
impossibilidade do acom-
panhamento do respon-

sável, o adolescente deve 
estar acompanhado de 
um adulto e apresentar 
uma autorização assinada 
pelo responsável.

Para esse público será 
aplicado, exclusivamen-
te, o imunizante da Pfizer. 
Trata-se da única vacina 
autorizada pela Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), até o 
momento, para essa faixa 
etária.

LOCAL:
Para receber a dose, 

basta procurar a Central 
da Saúde localizada na 
Av. Milton Terra Verde, 
948 – Centro de Fernan-
dópolis das 08h às 13h. 

PRÉ-CADASTRO
‘VACINA JÁ’

O preenchimento do 
pré-cadastro no site ‘Va-
cina Já’ agiliza o tempo 
de atendimento nos pos-
tos de vacinação. Basta 
inserir dados como nome 
completo, CPF, endereço, 
telefone e data de nasci-
mento.

CONFIRA AS 
COMORBIDADES 
CONSIDERADAS 

PELO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE:

l Insuficiência cardíaca;
l Cor-pulmonante e Hi-

pertensão pulmonar;
l Cardiopatia hipertensiva;
l Síndrome coronarianas;
l Valvopatias;
l Miocardiopatias e Peri-

cardiopatias;
l Doença da Aorta, dos 

Grandes Vasos e Fís-
tulas arteriovenosa;

l Arritmias cardíacas;
l Cardiopatias congênitas;
l Próteses valvares e 

dispositivos cardíacos 
implantados;

l Talassemia;
l Síndrome de Down;
l Diabetes mellitus;
l Pneumopatias crônicas 

graves;
l Hipertensão arterial 

resistente e de artéria 
estágio 3;

l Hipertensão estágios 1 
e 2 com lesão e órgão 
alvo;

l Doença Cerebrovascu-
lar;

l Doença renal crônica;
l Imunossuprimidos (In-

cluindo pacientes onco-
lógicos);

l Anemia falciforme;
l Obesidade mórbida;

l Cirrose Hepática;
l HIV.

CRITÉRIOS DE 
COMPROVAÇÃO 

PARA 
COMORBIDADES

l Apresentar comprovan-
te da condição de risco:

l Exames
l Receitas
l Relatório Médico
l Prescrição médica.
* Cadastros já existentes 

nas Unidades Básicas de 
Saúde poderão ser utili-
zados.
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as necessidades da Diretoria Municipal de Saúde de São João das Duas Pontes/SP.

RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho da da Comissão Permanente 
de Licitação, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

São João das Duas Pontes – SP, 17 de janeiro de 2022.
JOsé CARlOs CEzARE

Prefeito Municipal
Uma publicação: Terça-feira, dia 18 de Janeiro de 2022.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.178.

 SeCOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  UnIãO!

Cinturão regional vacina crianças: 
municípios dão início a imunização

Fernandópolis, Jales e Votuporanga iniciam juntos a aplicação das doses pediátricas nesta terça (18)

Um cinturão 
regional de 
imunização 
de crianças 
entre 5 e 11 

anos começará a se formar 
a partir desta terça-feira 
(18) quando Fernandópo-
lis, Jales e Votuporanga 
iniciam a aplicação de 
vacinas pediátricas.

Esta ação conjunta dos 
municípios é uma impor-
tante iniciativa, que cria, 
além de uma barreira contra 
a onda de contaminação, 
condições de controle para 
o sistema de saúde pública.

Escolas e famílias agra-
decem. 

EM FERNANDÓPOLIS
A vacinação será reali-

zada na Central da Saúde, 
de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 13h. A unida-
de ficará exclusiva para a 
vacinação infantil, sendo 

as demais faixas etárias 
encaminhadas para serem 
imunizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde, em to-
dos os bairros.  

As crianças devem es-
tar acompanhadas pelo 
responsável no ato da 
vacinação. No caso de 
impossibilidade do acom-
panhamento do respon-
sável, o adolescente deve 
estar acompanhado de um 
adulto e apresentar uma 
autorização assinada pelo 
responsável.

Para esse público será apli-
cado, exclusivamente, o imu-
nizante da Pfizer. Trata-se 
da única vacina autorizada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa), 
até o momento, para essa 
faixa etária.

EM JALES
A imunização ocorrerá 

no Núcleo Central de Saú-
de, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 16h e no 

sábado, das 8h às 12h. O 
pré-cadastro já pode ser 
realizado acessando o site 
vacinaja.sp.gov.br.

De acordo com informa-
ções da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Jales, 
será necessário apresentar 
documento de identifica-
ção da criança e do respon-
sável (RG, CPF ou certidão 
de nascimento) e Cartão 
do SUS da criança, se ela 
tiver. Também é preciso 
levar exame, relatório mé-
dico, receita ou prescrição 
médica que comprove a 
comorbidade ou deficiên-
cia. Vale ressaltar que o 
cadastro existente na UBS 
também poderá ser utili-
zado para comprovação 
das comorbidades.

EM VOTUPORANGA
Votuporanga aguarda a 

chegada de 380 doses da 
Pfizer para que a aplica-
ção seja realizada a partir 
desta terça (18) das 8h às 

17h, nos consultórios mu-
nicipais “Dr. Jonas Pires 
Correa”, localizado na rua 
Antônio Galera Lopes, nº 
2.652, no Pozzobon e “Dr. 
Gumercindo Hernandes 
Morales”, na Travessa Luís 
Lamana, nº 3.082, no bairro 
São João. Serão promovi-

das ações em parceria com 
a Secretaria da Educação.

Inicialmente, as primeiras 
doses serão destinadas a 
crianças com deficiência 
permanente (PcD) e tam-
bém àquelas que possuem 
comorbidades, mediante 
assinatura dos pais ou 

responsáveis da “Decla-
ração para Comorbidades 
da Vacinação Covid-19 em 
crianças” para confirma-
ção da enfermidade, que 
estará disponível nos locais. 
Também é preciso levar 
documentos pessoais e 
comprovante de residência.

à  eSTAdO DE SP

Comprovante de vacinação contra Covid
será exigido pelo detran em prova prática

Medida passa a valer a partir de 20 de janeiro de 2022

O Departamento Estadual 
de Trânsito de São Paulo, 
em comunicado, informou 
que a partir de 20 de janei-
ro de 2022 será exigido o 
comprovante de vacinação 
contra Covid-19 para todos 
os candidatos do exame prá-
tico de direção veicular. O 
comprovante poderá ser 
apresentado em formato 
físico ou digital, na assina-
tura da ata de presença.

O Detran.SP não infor-
mou se o candidato que 
não apresentar o compro-
vante deverá pagar uma 
nova taxa para reagendar 

o teste ou se será permi-
tido reagendar sem cus-
to. A obrigatoriedade do 
comprovante também se 
aplica aos examinadores.

Vale lembrar que a taxa 
da Detran.SP para a realiza-
ção do exame prático é de 
R$ 43,96. Quando o aluno é 
reprovado, ele deve pagar 
uma nova taxa para então 
poder remarcar a prova. A 
prova prática é agendada 
somente após a aprovação 
na prova teórica e após a 
conclusão das aulas práticas.

Diversas etapas do pro-
cesso para obter a primeira 
CNH em São Paulo podem 
ser feitas no formato onli-

ne e o passo a passo está 
disponível no site do ór-
gão de trânsito. Também é 
possível dar entrada pre-
sencialmente, mediante 
agendamento prévio.

É importante reforçar 
também que, conforme a 
Deliberação do Contran nº 
248/21, desde 1º de janeiro 
de 2022, foi reestabelecido 
o prazo de 12 meses em 
que o processo à habilita-
ção permanecerá ativo. Ou 
seja, os processos ativos 
até 31/12/2021 deverão ser 
concluídos até 31/12/2022.

Fonte: revista
carro.com.br

 Da redAçãO
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à  FUTeBOL

à  OPerAçãO

Parceria Flash net/FFC 
é renovada para 2022

Polícia 
Ambiental 
inicia ‘Pan 
Amazônica 
I-2022’

Empresa de internet seguirá dando nome ao estádio

Fiscalização foi intensificada
em toda a região

Parceria entre Flash Net e Fefecê continua em 2022

Apoiando mais 
uma vez o 
futebol da 
cidade, a 
Flash Net 

fecha parceria com o Fer-
nandópolis Futebol Clube 
também em 2022.Para o 
presidente do FFC, Ales-
sandro Gimenes, o reco-
nhecimento da Flash Net 
ao trabalho da diretoria do 
ano passado e seu apoio 
ao clube esse ano são um 
exemplo de incentivo não 
só ao esporte, mas à his-
toria, cultura e identidade 
da cidade. 

Além disso é uma óti-
ma oportunidade para a 
empresa, uma vez que o 
acordo de naming rights 

firmado em 2021 nomeia 
o estádio como “Arena 
Flash Net”, marcando o 
nome da empresa em um 
monumento da cidade, que 
passou por reformas ano 

passado patrocinadas pelo 
presidente.

Outros acordos entre a 
empresa e o clube tam-
bém foram firmados nes-
sa parceria, que trazem 

benefícios mútuos para a 
empresa e o clube, mas com 
um objetivo muito maior 
por trás: contribuir para 
o crescimento do time da 
cidade de Fernandópolis.

 Da redAçãO

contato@oextra.net

Teve início no 
dia 17 e vai 
até 19 deste 
mês a opera-
ção ‘Pan Ama-

zônica I-2022’ da Polícia 
Ambiental em toda a re-
gião.

A ação foi confirmada 
pelo Comandante do 4º 
Batalhão de Polícia Am-
biental, capitão Cassius 
José de Oliveira. A ação 
será realizada em toda a 
área de circunscrição da 
unidade.

Neste período, as 
ações de policiamento 

ostensivo nas ativida-
des de preservação da 
ordem pública e de pro-
teção ao meio ambien-
te serão intensificadas, 
com enfoque nas fiscali-
zações Ambientais per-
tinentes à Flora. Even-
tuais denúncias podem 
ser feitas por telefone 
ou pessoalmente nos 
quarteis da Policia Mi-
litar Ambiental e atra-
vés dos telefones 0800 
113560 (Disque Ambien-
te) e 0800 0555190 (Dis-
que PM).

Fonte: www.votupo
rangatudo.com.br
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(17) 99683-5814  (PArTIC.)

COnSÓrCIO COnTeMPLAdO
CrÉdITO r$ 410 MIL

PArA COMPrA de IMÓveL /
COnSTr. / CAPITAL GIrO

QUerO r$ 45 MIL +  TrAnSF.  dIv.
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MALhAÇÃO
Terça-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
Terça-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 
Terça-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
Terça-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
Terça-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
Terça-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
Um sonho an-
tigo poderá se 
concretizar 

nesta semana que come-
çará com foco na família e 
decisões de viagem. Cone-
xões profissionais abrirão 
portas na carreira, embora 
associações ou projetos ca-
minhem em velocidade len-
ta. Reestruturações envol-
verão a equipe e atividades 
de grupo. Repense acordos 
financeiros. Mercúrio retró-
grado cobrará responsabi-
lidade social.

TOURO 
A semana 
trará empa-
tia num novo 

grupo e proximidade com 
amigos. Esclareça dúvidas, 
resolva assuntos íntimos e 
decida mudanças. Novas 
amizades chegarão natu-
ralmente, deixe a vida fluir 
e confie na sua percepção. 
Mercúrio retrógrado pode-
rá alterar metas profissio-
nais e planos para o futuro. 
Mantenha a cabeça aberta a 
novas possibilidades e am-
plie a participação social.

GêMEOS 
Negócios es-
tarão aqueci-
dos nesta se-

mana. Espere por proposta 
profissional bem remunera-
da e planeje investimentos 
futuros. Padrões de consu-
mo mudarão. Encerre despe-
sas desnecessárias e dimi-
nua pressões. Você poderá 
descobrir uma maneira di-
ferente de ganhar dinheiro 
e mudar o lifestyle. Júpiter 
abrirá portas na carreira. 
Imprevistos poderão alte-
rar um plano de viagem.

CâNCER
Com Lua cheia 
em seu signo, 
caminhos do 

coração e projeto de vida 
ficarão iluminados. Apro-
veite esta semana para fir-
mar amizades e fortalecer 
a posição na equipe. A fa-
se trará iniciativas certei-
ras no trabalho. Um convi-
te de viagem poderá unir 
o útil ao agradável. Este 
período será favorável pa-
ra iniciar atividades, apro-
fundar relações e investir 
no seu futuro.

LEÃO
Sonhos revela-
dores aponta-
rão uma mis-

são especial e caminhos 
a seguir. Visualize o que 
quer para o futuro e par-
ta para a ação. A semana 
trará soluções práticas no 
trabalho e decisões de vi-
da. Aproveite para plane-
jar mudanças, criar proje-
tos e renovar o ambiente 
social. Marte em harmonia 
com seu signo anuncia con-
quistas e maior exposição. 
Viagem favorecerá o amor.

VIRGEM 
Aproveite esta 
semana para 
intensificar a 

vida social, aproximar ami-
zades e curtir reencontros 
carinhosos. Os relaciona-
mentos estarão em foco, 
espere também por chan-
ces para o amor, se estiver 
só. O desafio será conciliar 
compromissos de traba-
lho, viagem e atividades 
em outra localidade. Mer-
cúrio retrógrado cobrará 
atenção à saúde e mudan-
ças na rotina.

LIBRA 
Expectativas 
poderão se 
cumprir nes-

ta semana que será agi-
tada no trabalho e repleta 
de novidades. Espere por 
uma proposta profissional 
atraente e por mais poder. 
Sucesso, popularidade e 
projeção profissional da-
rão uma visão realista dos 
seus talentos e potenciais. 
Construa bases fortes pa-
ra o futuro e invista no seu 
desenvolvimento. Carreira 
em ascensão!

ESCORPIÃO
Horizontes 
ficarão mais 
amplos nes-

ta semana que trará convi-
te de viagem, empatia nas 
relações e maior confiança 
no futuro. Embarque em 
novas experiências e firme 
bons acordos. Algo do des-
tino se manifestará no amor 
e nas relações familiares. 
Troque confidências com 
irmãos, filhos ou com o par 
e decida novos investimen-
tos. Reestruturações darão 
mais leveza à vida.

SAGITÁRIO
Sentimentos 
profundos pro-
moverão mu-

danças no comportamen-
to e no lifestyle. A semana 
trará decisões de moradia 
e renegociação do contra-
to de trabalho ou mudança 
de emprego. Vênus e Mer-
cúrio retrógrados cobrarão 
reflexões e melhor adminis-
tração dos seus recursos. 
Acordos, escolhas e inves-
timentos poderão ser revis-
tos. Conte com maior poder 
de conquista nesta fase.

CAPRICÓRNIO 
Comece um 
novo ciclo. A 
semana trará 

mudanças no projeto de 
vida e nos investimentos. 
Carinho e empatia nas re-
lações inspirarão novos pla-
nos e decisões. Escolhas po-
derão mudar, com Vênus 
retrógrado em seu signo, 
aproveite também para cui-
dar da beleza e surpreender 
com novos looks. Descubra 
seus poderes e desenvolva 
novas habilidades. Suces-
so pela frente!

AQUÁRIO
Boas notícias 
no trabalho e 
na área finan-

ceira movimentarão a sema-
na numa direção atraente. 
Você terá ótimo desempe-
nho em reuniões, entre-
vistas e apresentação de 
ideias. Finalize um longo 
ciclo com saldo positivo e 
perspectivas de crescimen-
to. Saúde e família cobrarão 
atenção. Reformulações na 
casa encerrarão o passado 
e trarão novos conceitos de 
conforto.

PEIXES
Embarque nu-
ma nova di-
mensão do 

amor nesta semana que 
anuncia momentos mági-
cos e fortes emoções na vi-
da íntima. Autoconfiança, 
criatividade e entusiasmo 
com novos projetos refor-
çarão ainda mais a união. 
Comemore vitórias, brilhe 
e conquiste amizades. A fa-
se trará prazeres diferen-
tes e animação. Fortaleça 
parcerias, novo empreen-
dimento decolará.

Horóscopo
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

celebridadessocial
Morre a atriz Françoise 
Forton aos 64 anos no rio
Atriz lutava contra um câncer, mas não resistiu
após quatro meses de internação

 Da redAçãO
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A atriz Françoise Forton 
morreu no último domin-
go, 16, aos 64 anos. Ela 
lutava contra um câncer, 
mas não resistiu após 
quatro meses de inter-
nação na clínica São Vi-
cente, na Zona Sul do Rio 
de Janeiro. 

O velório de Françoise  
foi realizado no Teatro Ta-
blado, no Jardim Botâni-
co, na manhã de segun-
da. A atriz foi cremada a 
tarde.

Em nota oficial, a clí-
nica São Vicente lamen-
tou a morte de Françoise 
Forton e afirmou “se so-
lidarizar com a família e 
amigos por essa irrepa-
rável perda”. Segundo o 
texto, o hospital não foi 
autorizado pela família a 
divulgar detalhes sobre 
o quadro da atriz.

“Uma atriz maravilho-
sa, uma grande mulher 
e uma amiga impecável. 
Siga na paz”, escreveu 
a equipe da atriz na pu-
blicação feita nas redes 
sociais.

Filha de pai francês e 
mãe brasileira, Françoi-
se já havia enfrentado 

Filha de pai francês e mãe brasileira, Françoise já havia enfrentado um câncer em 1989

um câncer em 1989, na 
época em que gravava 
“Tieta”, em que viveu 
a personagem Helena 
Trindade.

Françoise falou sobre o 
primeiro diagnóstico em 
2020 durante uma par-
ticipação no programa 
“Encontro”, apresentado 
por Fátima Bernardes.

“Não falava da doen-
ça, fiquei dez anos sem 
falar. Hoje, faço questão 
de falar, questão de ir ao 
público, poder participar 
das crianças. Mas minha 

vida mudou inteiramen-
te”, analisou.

CARREIRA
A atriz estreou em 1969 

na novela “A última val-
sa”, da TV Globo. Ela acu-
mula atuações em mais 
de 40 novelas e outras 
participações em série e 
programa de TV. Um dos 
personagens mais famo-
sos de Françoise foi Meg 
Trajano em “Por Amor”.

Seu último trabalho 
na emissora foi “Tempo 
de Amar”. Ela chegou a 
gravar uma trama na Re-

cord em 2019, “Amor sem 
Igual”.

Atualmente, ela está no 
ar na reprise de “O Clo-
ne”. Françoise vive Si-
mone na novela que tem 
passado no “Vale a Pena 
Ver de Novo”.

Françoise era casada 
com o produtor cultural 
Eduardo Barata e deixa 
o filho Guilherme Four-
ton Viotti, fruto de seu 
primeiro casamento com 
Ênio Viotti.

Fonte: www.uol.com.br

Sara Andrade celebra mais um 
aniversário nesta terça-feira. Parabéns!

Sabrina Coelho recebe homenagens 
de toda a galera nesta data especial!

Parabéns e muitos anos de vida
para ela, Izabel Cristina!


