
PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 19/01/22
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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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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Polícia prende 
homem por furto à 
loja de calçados em 
Fernandópolis

 Página A6

Votuporanga: 
ferido à balas
é internado em 
estado grave

 Página A6
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Naiara 
Azevedo fala 
sobre Marília 
Mendonça e 
é criticada

Jales anuncia 
unidade 
exclusiva para 
síndromes 
gripais

à  BBB22 à  sAúde

Página A3

Fernandópolis volta a registrar 
mortes por Covid: duas nesta terça

Mais 246 casos positivos para a doença foram confirmados no município

à  APURAÇÃO

“MeIs foram 
contratados para 
comercializar 
tíquetes”, alega 
Central Park
Contratado como MEI pela empresa dá
outra versão: “Eu supervisionava as meninas”

Na tarde desta ter-
ça-feira (18), a 
reportagem rece-
beu da Secretaria 
de Comunicação 

da prefeitura de Fernandópolis 
a resposta encaminhada pela 
Central Park à Semutran – Se-
cretaria Municipal de Trânsito e 

Transporte, contendo informa-
ções requisitadas pela Procura-
doria Geral do Município. A PGM 
instaurou processo para apurar 
uma “notícia de fato” sobre a 
contratação de MEIs – Micro-
empreendedores Individuais, 
conforme denúncia do vereador 
Murilo Jacob. Página A2

Município dá início a 
imunização de crianças 
Vacinação da faixa etária de 05 a 11 anos contra a Covid-19
é realizada exclusivamente na Central da Saúde 

Profissionais da Secretaria Mu-
nicipal da Saúde recepcionaram 
nesta terça-feira, dia 18, crianças 
de 05 a 11 que começaram a ser 
imunizadas em Fernandópolis com 

a vacina em combate a Covid-19. 
Nesse primeiro momento estão 
recebendo a dose as crianças com 
comorbidades e as portadoras de 
deficiência permanente. Manoel 

Campagnoli, de 9 anos, foi a pri-
meira criança a receber a vacina 
em Fernandópolis. A vacina foi 
aplicada na manhã desta terça-
feira, 18. Página A3

santa Casa: visitas
estão suspensas 
temporariamente
A medida foi adotada em decorrência do 
aumento expressivo dos casos de Covid-19 Prefeitura 

de Ouroeste 
lamenta morte 
de ex-servidor 
público
Donizete Moraes Prattes, 
conhecido como “Zetão”
tinha 59 anos.       Página A5

Desde terça-feira, 18, as visitas 
aos pacientes em todas as uni-
dades na Santa Casa de Fernan-

dópolis estão temporariamente 
suspensas devido ao aumento 
de casos de Covid-19. Página A4

Capivara é regatada de 
piscina em residência
Animal foi devolvido à natureza.                                         Página A6

Página A8 Página A4
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Ameaças
cercam o pleito

l  Por GAUDêNcIO 
TOrquATO

 
Gaudêncio Torquato, 
jornalista, é professor 

titular da USP, 
consultor político e de 

comunicação 
Twitter@gaudtorquato

artigo

O que o TSE pode 
fazer para evitar 
o uso da máquina 
pública e a anteci-
pação de campa-

nha eleitoral? Para começar, 
definir limites entre função 
administra tiva e função eleito-
reira. Os espaços entre ambos 
se imbricam, mas é possível 
distinguir palanque eleitoral 
de canteiro de obras. Não dá 
para enganar. Mas tal defini-
ção não serve como imunizante 
para preservar o pleito de on-
das corruptivas que costumam 
inundar os vãos eleitorais.

Analisemos. As eleições des-
te ano serão as mais ancora-
das em dinheiro dos últimos 
tempos. Os cofres partidários 
estarão abarrotados com os re-
cursos públicos do fundo elei-
toral, cuja previsão é de cerca 
de R$ 5 bilhões. As margens 
serão contempladas com o pro-
grama Auxílio Brasil, que terá 
R$ 89 bilhões, além do Benefí-
cio de Prestação continuada 
e a Renda Mensal Vitalícia, 
que pagam um salário-míni-
mo aos idosos e às pessoas de 
extrema pobreza. Os pacotes 

constituem a “bengala eleito-
ral” do presidente, com a qual 
pretende conquistar regiões 
carentes.

Significa que, mesmo em 
uma economia depauperada 
e sofrendo uma pandemia sem 
previsão de final, o Brasil en-
trará numa “farra eleitoral”, 
deixando ao largo compromis-
sos com as metas de controle 
de gastos e crescimento.

Acreditávamos no aperfeiço-
amento do processo eleitoral, 
a partir da abolição das coli-
gações proporcionais, artifício 
que propiciava a escolha de 
candidatos sem expressão, 
puxados por perfis de densos 
estoques de votos. Mas uma 
janelinha foi aberta para per-
mitir a continuidade de siglas 
ameaçadas de extinção. criou-
se a federação de partidos que 
vai funcionar como um teste 
para eventuais fusões ou in-
corporações. Os partidos de 
poucos votos serão arrastados 
pelos grandes.

Doações serão permitidas. O 
desgastado modelo de propa-
ganda eleitoral voltará a buzi-
nar em nossos ouvidos. Fula-

nos, sicranos e beltranos(as) 
desfilarão um rosário de pro-
messas, sem atentar que a 
comunidade política não quer 
mais ser azucrinada. A crise 
política, que se finca nas esta-
cas da franciscana modelagem 
do “é dando que se recebe”, 
acabou produzindo um antiví-
rus que combate a demagogia, 
o populismo e as falsidades.

candidatos abusarão da 
internet, massificando men-
sagens pelas redes sociais, 
desconhecendo que uma co-
municação bem-feita é aquela 
que consegue interação entre 
os polos emissor e receptor. 
Sem diálogo, não haverá in-
ternalização das propostas. 
E, apesar dos cuidados do Tri-
bunal Superior Eleitoral para 
conter a onda de fake news, 
com retirada de mensageiros 
mentirosos do sistema, ve-
remos uma campanha cheia 
de versões, meias verdades, 
acusações e denúncias. Será 
a campanha mais mentirosa de 
nossa história.

E a lei da ficha limpa apro-
vada em 2010? Lembremos 
que passou a ser aplicada nas 

eleições municipais de 2012. 
Ganhou a assinatura de quase 
2 milhões de pessoas e o apoio 
do Movimento de combate à 
corrupção Eleitoral (MccE), 
criado em 2010. No congres-
so, a norma foi aprovada com 
14 dispositivos à Lei comple-
mentar nº 64/1990 (Lei de Ine-
legibilidade), aumentando as 
hipóteses de inelegibilidade.

Seu eixo é a garantia da pro-
bidade e da moralidade admi-
nistrativa, com o impedimento 
candidaturas de políticos que 
tiveram mandato cassado ou 
contas referentes ao exercício 
do cargo rejeitadas por irregu-
laridades. Proíbe que pessoas 
condenadas em processos cri-
minais disputem eleições.

A partir do dia 1 de janeiro, as 
pesquisas de intenção de voto 
devem ser registradas no sis-
tema de registro de pesquisas 
até 5 dias antes da divulgação, 
não havendo controles prévios 
da Justiça Eleitoral. A questão 
é saber se os Tribunais Eleito-
rais estarão a postos para con-
trolar a enxurrada de pesquisas 
encomendadas, disfarçadas, 
bancadas por organizações.

Após as insinuações do pre-
sidente Bolsonaro para desa-
creditar o voto eletrônico, o 
TSE tomou todas as precau-
ções para desfazer as corren-
tes críticas, chegando, inclu-
sive, a contratar o general da 
reserva Fernando Azevedo, 
que comandou o Ministério da 
Defesa de Bolsonaro até mar-
ço deste ano, para o posto de 
novo diretor-geral do Tribunal. 
Uma espécie de salvo-conduto 
contra eventuais tiroteios do 
bolsonarismo.

Mais uma medida de con-
trole: os códigos-fonte – pro-
gramas inseridos na urna 
para permitir a votação e a 
totalização dos votos – foram 
abertos aos partidos e técnicos 
das legendas, que terão tempo 
ano para avaliar os softwares 
que rodam no aparelho. Outra 
medida: a criação de uma co-
missão externa com membros 
da sociedade civil e institui-
ções públicas para fiscalizar e 
acompanhar o funcionamento 
do sistema eleitoral.

Há sabão de sobra para lim-
par as impurezas. Dúvida: será 
usado?

à  APURAÇÃO

“MeIs foram 
contratados para 
comercializar 
tíquetes”, alega 
Central Park
contratado como MEI pela empresa dá
outra versão: “Eu supervisionava as meninas” Dr. Gerson Januário Júnior, procurador geral do município de Fernandópolis

Na tarde 
desta ter-
ç a - f e i r a 
(18), a re-
portagem 

recebeu da Secretaria 
de comunicação da pre-
feitura de Fernandópolis 
a resposta encaminha-
da pela central Park à 
Semutran – Secretaria 
Municipal de Trânsito e 
Transporte, contendo in-
formações requisitadas 
pela Procuradoria Geral 
do Município. 

A PGM instaurou pro-
cesso para apurar uma 
“notícia de fato” sobre 
a contratação de MEIs – 
Microempreendedores 

Individuais, conforme 
denúncia do vereador 
Murilo Jacob.

como publicado pelo 
“O Extra.net”, a central 
Park tinha até o dia 20 
para responder à Semu-
tran. Adiantou o envio 
dos “esclarecimentos”, 
mas parece não ter 
“adiantado” muita coisa.

A central Park teria 
autorizado “a comercia-
lização dos tíquetes por 
meio dos MEIs – micro 
empreendedores indivi-
duais, o que não é restri-
tivo no edital”, informou 
a Secom. 

Esse trabalho de ven-
da de tíquetes teria sido 
uma função exclusiva 
dos MEIs contratados, 

conforme a própria cen-
tral Park declara.

No entanto, diferente 
do que alega a empresa 
de Mogi Mirim, pelo me-
nos um dos funcionários 
contratados como MEI 
desmente a versão so-
bre “exclusividade para 
comercialização de tí-
quetes”.

“Eu nunca vendi tíque-
te. Eu supervisionava as 
meninas”, disse o ex-fun-
cionário da central Park, 
que declara ter trabalha-
do menos de um mês na 
empresa. Resolveu sair 
quando foi informado 
que teria que pagar uma 
taxa como MEI para con-
tinuar exercendo sua 
função.

“Quando me falaram 
que eu teria que traba-
lhar como MEI não acei-
tei continuar”, comple-
menta. A identidade do 
ex-funcionário ouvido 
pela reportagem perma-
necerá sob sigilo.

Uma análise jurídica 
detalhada da PGM sobre 
as cláusulas contratuais 
poderá abrir caminho 
para a rescisão do con-
trato entre prefeitura e 
central Park, firmado 
através de licitação.

confira a nota enca-
minhada pela Secom da 
prefeitura ao “O Extra.
net”, que será remetida 
pela Semutran à PGM:

“A Empresa central 
Park encaminhou respos-

ta para a Secretaria Mu-
nicipal informando que 
não cometeu nenhuma 
irregularidade prevista 
no edital de licitação. 

Mesmo diante o cená-
rio de pandemia, com a 
baixa arrecadação em 
decorrência do fecha-
mento do comércio, ne-
nhum funcionário foi de-
mitido, segundo eles. 

Foi informado que a 
retomada pelo atendi-
mento vem ocorrendo e 
que encontrou certa difi-
culdade junto aos comer-
ciantes para que conti-
nuassem a comercializar 
os tíquetes, até pela de-
terminação da OMS – Or-
ganização Mundial de 
Saúde que orienta para 

uma restrição maior de 
pessoas no interior do 
estabelecimento. 

Diante do apresenta-
do, eles informaram que 
autorizaram a comercia-
lização dos tíquetes por 
meio dos MEI’s – micro 
empreendedores indivi-
duais, o que não é restri-
tivo no edital. 

No comunicado infor-
mam que foram feitos 
contratos com todos os 
MEI’s, de forma clara, 
transparente, com unifor-
mes diferenciados, não 
tem obrigações traba-
lhistas em conformidade 
com a legislação vigente. 

O ofício será encami-
nhado para avaliação da 
PGM”.

 JOÃO LeONeL

contato@oextra.net
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Fernandópolis volta a registrar 
óbitos por Covid: duas nesta terça
Mais 246 casos positivos para
a doença foram confirmados

O Boletim Epi-
demiológico 
desta terça-
feira, 18, re-
gistrou mais 

246 exames positivos para 
covid-19 em Fernandó-
polis. O número de infec-
tados chegou a 17.183, 
sendo que no momento, 
2.806 casos estão ativos 
no município. O informa-
tivo traz também 35.315 
testes negativos e 14.019 
pacientes curados. O nú-
mero de casos suspeitos 
é de 963.

Também foram contabi-

lizados nesta terça-feira 
mais dois óbitos pela do-
ença em Fernandópolis: 
a primeira vítima é uma 
mulher de 95 anos que es-
tava internada na Santa 
casa de Rio Preto, tinha 
comorbidades e não to-
mou nenhuma dose da 
vacina contra a covid-19; 
a outra é um homem, de 
84 anos, paciente com co-
morbidades, que estava 
em tratamento paliativo 
de c.A. Ele tinha tomado 
as duas doses da vacina.

Até o momento, 358 pes-
soas já morreram devido a 
complicações da covid-19 
no município.

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net

Município começa a vacinar crianças
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Imunização de crianças de 05 a 11 anos contra a covid-19 é realizada exclusivamente na central da Saúde 

Profissionais da Secre-
taria Municipal da Saúde 
recepcionaram na manhã 
desta terça-feira, dia 18, 
crianças de 05 a 11 que 
começam a ser imunizadas 
em Fernandópolis com a 
vacina em combate a co-
vid-19.

Nesse primeiro momento 
estão recebendo a dose 
as crianças com comorbi-
dades e as portadoras de 
deficiência permanente. 
O primeiro vacinado em 
Fernandópolis foi o garo-
tinho Manoel campagnoli 
Sobrinho, aluno da rede 
municipal de Ensino que 
chegou cedo e bastante 
otimista na unidade de 

vacinação, ocupando o 
primeiro lugar da fila. 

Para os próximos dias, 
em data ainda a ser de-
finida pelo Ministério 
da Saúde, a campanha 
abrangerá todas as demais 
crianças nessa faixa etária. 
A vacinação é realizada 
na central da Saúde, de 
segunda a sexta-feira, 
das 08h às 13h. A unida-
de está exclusiva para a 
vacinação infantil, sendo 
as demais faixas etárias 
encaminhadas para serem 
imunizadas nas Unidades 
Básicas de Saúde, em to-
dos os bairros.  

“Estamos estruturados 
e preparados para atender 
todas as crianças no nosso 
município. De acordo com 

Manoelzinho Sobrinho foi a primeira criança 
vacinada em Fernandópolis contra a Covid 

o recebimento de novos 
lotes e autorização do Mi-
nistério da Saúde, vamos 
liberando a imunização 
a todos”, comentou o se-
cretário de Saúde, Ivan 
Veronesi.

SOBrE A
VACINAÇÃO 

As crianças devem es-
tar acompanhadas pelo 
responsável no ato da 
vacinação, preferencial-
mente com o pré-cadastro 
no site ‘Vacina Já’. Para 
esse público será aplicado, 
exclusivamente, o imuni-
zante da Pfizer. Trata-se 
da única vacina autorizada 
pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa), até o momento, para 
essa faixa etária.

 seCOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  PReVeNÇÃO

santa Casa: visitas
estão suspensas 
temporariamente
A medida foi adotada em decorrência do aumento 
expressivo do número de casos de covid-19

Desde terça-
feira, 18, as 
visitas aos 
pacientes 
em todas as 

unidades na Santa casa 
de Fernandópolis estão 

temporariamente sus-
pensas.

A medida foi adota-
da em decorrência do 
aumento expressivo 
do número de casos de 
covid-19 e outras sín-
dromes gripais, e visa 
prevenir e reduzir a cir-

culação de pessoas no 
ambiente hospitalar. 
aumentando assim a 
segurança de todos que 
utilizam os serviços da 
Santa casa.

Ainda não há uma data 
estipulada para a retoma-
da das visitas.

 seCOM

Prefeitura de Fernandópolis

30/09/2021 17:54 ARTE JORNAL - OBJETIVO 23-10.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1b4n-RPP6Ndz9shnxzhSSsJtZmuvzZyqP 1/1

à  AUMeNTO DA deMANdA

Jales anuncia unidade de saúde 
exclusiva para síndromes gripais
O atendimento ocorrerá de 
segunda a sexta, das 7h às 17h

Jales agora terá 5 
unidades específicas 
para o atendimento 
de síndromes gripais. 
Devido ao aumento da 
demanda dos casos no 
município, a partir des-

ta terça-feira, dia 18, 
a ESF Leonísio Gam-
bero, no Jardim Oiti, 
também será exclusiva 
para atendimento de 
síndromes gripais. O 
atendimento ocorrerá 
de segunda a sexta, das 
7h às 17h.

Lembrando: para ven-
cermos esta luta, preci-
samos continuar usando 
máscara, higienizando 
as mãos, evitando aglo-
merações e se imuni-
zando contra a covid-19. 
Faça a sua parte. Prote-
ja-se!

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net

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
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Prefeitura de Ouroeste lamenta 
morte de ex-servidor público

à  LUTO

Donizete Moraes Prattes, mais conhecido 
como “Zetão”, tinha 59 anos de idade

Em publicação em sua 
página no Facebook, a 
Prefeitura de Ouroeste, 
em nome do Prefeito Dr. 
Alex Sakata, do vice Dr. 
Júlio Santos e Funcioná-
rios Públicos, lamentou 
o falecimento, na últi-
ma segunda-feira, dia 
17/01, do ex-servidor 
público municipal, que 
estava aposentado, Do-
nizete Moraes Prattes, 
mais conhecido como 
“Zetão”, aos 59 anos 

de idade. “Zetão” sem-
pre se destacou por ser 
um funcionário atuante, 
prestativo, atencioso e 
muito alegre.

Por muitos anos, Zetão 
se dedicou a vida pú-
blica e trabalhou como 
motorista de ônibus 
que transportava estu-
dantes universitários e 
como motorista de am-
bulância.

Seu corpo foi sepul-
tado nesta terça-feira, 
dia 18 de janeiro, no 
cemitério da Saudade 

em Ouroeste. Neste mo-
mento de dor, em nome 
de toda administração 
municipal, reconhece-
mos a grande contribui-
ção dada pelo ex- ser-
vidor público  “ Zetão”, 
e transmitimos nossos 
sentimentos e solidarie-
dade à família.

Zetão trabalhou como 
motorista de ônibus que 

transportava estudantes 
universitários e 

como motorista de 
ambulância

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net

publicações

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALIDADE, NOS 
TERMOS DA LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES COM A EMPRESA MARIANA 

BALESTERO ALVES - ME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/19

PROCESSO Nº 21/19
CONTRATO Nº 065/19

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo seu Prefeito Munici-
pal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO e de outro lado a empresa MARIANA BALESTERO ALVES - ME, 
inscrita no CNPJ. 34.177.043/0001-69, com sede na Avenida Antonio Augusto Ribeiro Filho, N. 1384, Centro, 
CEP. 15670-000, Populina/SP, neste ato representada por sua proprietária, conforme no CONTRATO firmado em 
16 de setembro de 2020, objeto do Pregão Presencial nº 13/20, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA ÚNICA: Nos termos do inciso II e §2º do artigo 57 da Lei 8666/93, as partes resolvem aditar o 
Pregão Presencial N. 13/19, Processo N. 21/19, Contrato N. 065/19, destinado a contratação de empresa para 
prestação de serviços Odontológicos para os munícipes de Populina, para prorrogar o seu término até 31 de 
dezembro de 2022, aplicando-se reajuste de preço de 10,74% de acordo com o índice Federal do IPCA/IBGE, 
mantidas inalteradas as demais cláusulas contratuais.

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 29 de dezembro de 2021.
ADAUTO SEVERO PINTO - Prefeito Municipal

MARIANA BALESTERO ALVES - ME
Mariana Balestero Alves

RG. 49.742.699-7 - CPF. 440.236.088-90
Contratada

Uma publicação: Quarta-feira, dia 19 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.179.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020
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Polícia prende 
homem por furto 
à loja de calçados 

Ferido à balas
é internado em 
estado grave

Foram encontrados 12 pares de calçados com o suspeito

Atiradores pararam um carro preto próximo ao
imóvel da vítima e efetuaram os disparos

à  POLICIAL

A Polícia Mi-
litar pren-
deu na ma-
drugada de 
terça-feira, 

18, um homem que furtou 
uma loja de calçados lo-
calizada na Rua Brasil, no 
centro de Fernandópolis. 

com o suspeito, foram 
encontrados ao todo 12 
pares de calçados além 

de uma chave de fenda 
utilizada para arrombar 
a porta da loja.

O criminoso também já 
havia sido acusado ten-
tar assediar uma mulher 
anteriormente.

Na manhã de terça-
feira, 18, um homem 
de 23 anos ficou em 
estado grave após ser 
atingido por pelo me-
nos um tiro na Rua Ge-
neral Osório, localiza-

da no bairro Marão, em 
Votuporanga.

Um carro preto teria 
parado próximo ao imó-
vel da vítima e efetuado 
ao menos 20 disparos e 
fugido em seguida. A 
vítima foi alvejada com 
ao menos 1 dos disparos 

que também acabaram 
acertando o cachorro da 
família.

O local foi periciado 
pela Polícia científica e 
investigadores da Polí-
cia civil. Os autores dos 
disparos ainda não foram 
identificados.

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net

à  SOB INVesTIGAÇÃO

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net

Capivara
é regatada 
de piscina em 
residência
Animal não tinha ferimentos e foi devolvido à natureza

Na manhã da 
última se-
gunda-fei-
ra, 17, uma 
capivara foi 

resgatada por uma quei-
pe do corpo de Bombei-

ros após entrar em uma 
casa e invadir a piscina 
da residência.

Foram necessários vá-
rios bombeiros para res-
gatar a capivara que foi 
retirada da piscina com 
um tipo de rede.

De acordo com Jonas 

carareto, morador da 
casa, o animal entrou por 
um portão lateral, se es-
condeu atrás de um vaso 
e pulou na piscina.

Após ser retirado da 
piscina, o animal foi de-
volvido à natureza sem 
ferimentos.

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net
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MALhAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Luiz consegue se livrar de 
Gael. Nando afirma a Joa-
quina que retomará sua fá-
brica. Duca comenta com 
Dalva que pensa em abrir 
sua própria academia. Bian-
ca acredita que Nat pode 
estar ligada a Lobão. Kari-
na desfaz o mal-entendido 
sobre sua suposta gravidez 
e Pedro e Delma ficam ali-
viados. Jeff parte para sua 
turnê com a companhia de 
dança. Gael recebe uma or-
dem de despejo de sua aca-
demia. Nat leva Duca até a 
Khan e Lobão surpreende 
o lutador.

quANTO MAIS VIDA MELhOr
Quarta-feira, 19h15

Neném e Rose conversam 
sobre o passado, e Guilher-
me se enfurece. Paula discu-
te com Flávia. Murilo pen-
sa em Ingrid. Tina vê Bianca 
próxima a cabeça e fica ani-
mada. Prado prende Odaíl-
son. Neném não atende uma 
ligação de Paula e Guilher-
me acredita ainda mais no 
caso entre eles. Paula desco-
bre que Neném e Rose tive-
ram um romance no passa-
do. Murilo diz a Vanda que 
quer esquecer Flávia. Os-
valdo e Nedda se beijam. 
Ingrid sofre olhando a fo-
to de Murilo. Tina e Tigrão 
se beijam, e Soraia se en-
tristece. Vanda beija Muri-
lo. Paula tem um mau pres-
sentimento. Neném e Rose 
se beijam, e Guilherme as-
siste a tudo pela câmera 
de Nunes.

NOS TEMPOS DO IMPErADOr 
Quarta-feira, 18h00

Solano obriga Pilar a cui-
dar dos soldados feridos 
do Paraguai. Samuel afir-
ma a Bernardinho que ape-
nas Salustiano pode provar 
sua inocência. O beato Sa-
lustiano é saudado duran-
te sua caminhada. Domini-
que se aproxima de Teresa, 
e Luísa sente ciúmes. Lupi-
ta aconselha Lota a traba-
lhar para ganhar dinheiro. 
Pilar ouve quando Solano 
comenta sobre seu amigo 
brasileiro, mas Elisa aler-
ta a prisioneira. clemên-
cia cuida de Vitória. Toni-
co atormenta Dolores com 
seus planos para Merce-
des. Tonico é chamado ao 
gabinete de Pedro.

TE DOu A VIDA
Quarta-feira, 20h30

Helena esbofeteia Irene e re-
vela que já sabe que ela e Er-
nesto são amantes. A assis-
tente social informa a família 
de Nicolas que devido às cir-
cunstâncias da criança, ele 
será levado para um institu-
to de crianças. Samuel convi-
da Rosa para jantar, confes-
sa-lhe que está apaixonado 
por Gabriela e, por isso, quer 
terminar o relacionamento. 
Ernesto procura outro advo-
gado para recuperar a cus-
tódia de Nicolas.

PrOVA DE AMOr
Quarta-feira, 15h15

Nininha está desesperada na 
trilha. Eles param de andar. 
clarice dá um abraço em Ni-
ninha. clarice diz que já es-
teve nesta região e que é im-
possível fugir pela mata. Ela 
diz que a única saída é pelo 
mar. Lopo e Murilo tiram pe-
ças do motor do barco. Dudu 
e Inocência olham descon-
fiados para Ricardo. Ricardo 
nega que ligou para Pestana. 
Elza continua surtando. Lola 
fica com dó de Elza. clarice 
entra em síndrome do pâni-
co. Nininha começa a chorar. 
Daniel tenta acalmar as duas. 
clarice diz que vai morrer. Ni-
ninha dá um berro muito alto. 
Lopo e Murilo ouvem. Lopo 
sorri, maligno. Gabi e cadu 
estão muito nervosos. Tere-
sa chora, assustada. Gabi li-
ga para Diana e diz que Da-
niel, clarice e Nininha estão 
em perigo.

uM LuGAr AO SOL
Quarta-feira, 21h00

Mateus termina o casamen-
to com Lara. Noca recebe 
uma ligação telefônica mis-
teriosa. Geize e Dalva es-
tranham quando Noca lhes 
comunica que vai ao enter-
ro de uma amiga. Ravi en-
trega o dinheiro que chris-
tian/Renato lhe deu para 
Inácia deixar Yasmin com 
ele. Elenice fica desconcer-
tada quando Santiago lhe diz 
que christian/Renato é jo-
vem para assumir a empre-
sa. christian/Renato diz a 
Bárbara que Túlio acabará 
com a Redentor, caso San-
tiago lhe passe o cargo de 
presidente da empresa. Re-
beca nota a cumplicidade de 
Ilana e Gabriela. Lara pro-
cura christian/Renato, di-
zendo que precisa conver-
sar com o rapaz.

Resumo de Novelas

ÁrIES
Esta fase será 
gostosa para 
curtir férias, 

aventuras na natureza e 
atividades ao ar livre. Use 
a criatividade e programe 
um dia divertido, longe dos 
“chatos de plantão”. com-
promissos sociais serão can-
sativos, se puder adie. Aco-
lha necessidades dos filhos 
e as suas também. Respos-
tas de parceiros profissio-
nais poderão atrasar. O po-
der financeiro crescerá em 
breve. Novos rumos!

TOurO
Mudar de am-
biente fará 
bem ao espí-

rito. Busque mais conforto 
e segurança num lugar bo-
nito e afastado, nem que se-
ja por poucos dias. Se o pla-
no for mudar ou reformar a 
casa, você encontrará so-
luções originais hoje. Es-
te momento também será 
positivo para resolver as-
suntos de família e encer-
rar pendências do passado. 
Reflexões sobre o futuro po-
derão alterar metas.

GêMEOS
Assuntos jurí-
dicos ou pla-
nos de viagem 

cobrarão um olhar mais aten-
to. O dia trará informações 
importantes que poderão 
alterar a programação ou 
mudar conceitos. Desloca-
mentos serão cansativos, 
dobre a atenção ao dirigir 
e confirme compromissos 
antes de sair de casa. Pa-
lavras carinhosas reapro-
ximarão amizades. A pas-
sagem do Sol por Plutão 
revelará mistérios.

CâNCEr
Atividade físi-
ca regular se-
rá ótima opção 

para diminuir o estresse 
no trabalho e fortalecer a 
saúde. Assuntos financei-
ros estarão em destaque. 
O orçamento estará curto, 
mesmo com boas perspec-
tivas pela frente. Evite gas-
tos desnecessários e com-
pras por impulso. Padrões 
de consumo serão repen-
sados, com Mercúrio retró-
grado. Invista no seu futu-
ro e segurança.

LEÃO
Pensar numa 
viagem, mes-
mo que seja 

mais para a frente, manterá 
o astral em alta. O dia des-
tacará os sonhos e inspira-
rá novos planos. Aproveite 
a passagem da Lua por seu 
signo para se cuidar com ca-
rinho, manter a sua saúde 
e a dos outros em seguran-
ça, renovar sentimentos e 
jogar a autoestima para ci-
ma. Algo maior se desenha-
rá para o futuro. Mudanças 
pela frente!

VIrGEM
Planeje o tra-
balho, ganhe 
prazo e dedi-

que um tempo maior para 
você. O dia trará liberdade, 
descobertas e nova filoso-
fia de vida. Quebre a roti-
na, tome inciativas nos re-
lacionamentos e conquiste 
novos espaços. Notícias de 
longe, conexões com auto-
ridades e com pessoas que-
ridas de outro local anima-
rão o clima. cuidados de 
saúde entrarão no menu. 
Resolva pendências. 

LIBrA
Perspectivas 
de mudança 
aparecerão no 

horizonte. Invista no seu de-
senvolvimento e qualidade 
de vida. Mercúrio retrógra-
do cobrará maior compro-
misso com seus talentos e 
potenciais, além de inspirar 
reflexões sobre filhos e mu-
dar seus conceitos sobre o 
prazer. Troca de confidên-
cias com a família definirá 
planos de moradia, mude 
padrões! Oportunidade de 
expansão no trabalho.

ESCOrPIÃO
Algo do des-
tino se ma-
nifestará no 

amor. Parcerias e assuntos 
de família ganharão uma 
importância maior nesta 
fase de reestruturações e 
de aprendizado. Visualize 
o futuro que deseja e apos-
te num passo maior na car-
reira. Trabalho e cuidados 
de saúde serão beneficia-
dos hoje. A sorte caminha-
rá ao seu lado, fique de olho 
nas oportunidades de in-
vestimento. Poder em alta!

SAGITÁrIO
O dia trará 
conquistas e 
mais otimis-

mo no trabalho. Afaste pen-
samentos negativos e lute 
por seus desejos. Mesmo 
que respostas demorem, 
você terá ótimo desempe-
nho em negociações finan-
ceiras, reuniões on-line, en-
trevistas e apresentações de 
ideias. Se estiver em busca 
de emprego, pesquise va-
gas, uma oportunidade atra-
ente poderá surpreender e 
cobrar agilidade.

CAPrICórNIO
Desejos de 
mudanças fi-
carão mais for-

tes. Encontre soluções cria-
tivas para conciliar seus 
vários interesses e crie pro-
jetos. Este será um bom mo-
mento para descobrir inves-
timentos mais rentáveis, 
analisar perspectivas de 
novos modelos de negócio 
e buscar recuperação finan-
ceira. contratos insatisfató-
rios poderão ser rompidos 
ou renegociados. Mais in-
tensidade no amor!

AquÁrIO
Embarque nu-
ma dimensão 
maior do amor 

e realize sonhos a dois. con-
versas de hoje definirão ru-
mos e imprimirão mais emo-
ção numa relação especial. 
Assuntos financeiros inter-
ferirão nas escolhas e na vi-
da íntima. Valores e posições 
não serão negociados, em-
bora você possa voltar atrás 
numa decisão tomada an-
teriormente e retomar um 
antigo projeto com novas 
condições.

PEIXES 
Encare desa-
fios no traba-
lho e impulsio-

ne um empreendimento. 
Resultados financeiros po-
sitivos trarão mais motiva-
ção. Acelere a produção. Va-
lerá checar os compromissos 
com antecedência e evitar 
atrasos ou esquecimentos, 
com Mercúrio retrógrado. A 
confiança em novos parcei-
ros e amizades crescerá aos 
poucos. conversas francas 
e esclarecimentos desfarão 
inseguranças.

Horóscopo
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

celebridadessocial
Cantora Naiara Azevedo 
fala sobre Marília 
Mendonça no BBB22
e causa polêmica
Ela elogiou o legado de Marília, que morreu em um acidente aéreo
em novembro, e foi criticada pelo irmão da cantora nas redes sociais

 Da RedAÇÃO

contato@oextra.net

Sem saber das mais 
recentes polêmi-
cas envolvendo a 
família de Marí-
lia Mendonça, a 

cantora Naiara Azevedo se 
empolgou e mencionou o 
nome da Rainha da Sofrên-
cia logo em suas primeiras 
horas no BBB22. Ela elo-
giou o legado da artista, 
que morreu em novembro 
do ano passado.

Em uma conversa na área 
externa da casa na terça-
feira (18/1), ela disse que 
ainda sentia a presença da 
cantora. “O que eu acredito 
é que ela ainda está aqui 
[aponta pro coração]. O 
legado dela, a pessoa que 
ela é, o que ela deixou. Eu 
como mulher, representante 
da música sertaneja, ela 
tá aqui pra sempre”, de-
clarou. Ela foi consolada 
por outros brothers após 
o comentário.

POLêMICA
Quem não gostou da pre-

sença de Naiara Azevedo 
no BBB22 foi João Gustavo, 
irmão de Marília Mendonça, 
que alegou uma tentativa 
da sertaneja de se promo-
ver com um lançamento 
póstumo da cantora.

O sertanejo comparti-
lhou uma publicação no 
Twitter que falava sobre 
um lançamento de Naiara 
com Marília Mendonça, 
enquanto ela estiver confi-
nada no BBB22. “Parabéns 
Naiara isso eu já sabia, você 

Naiara elogiou o legado da artista, que morreu em novembro do ano passado
nunca enganou ninguém”, 
disparou o cantor.

“Todo mundo já sabia 
que você entraria no BBB 
pra se promover, e eu sei 
que você não vai tirar o 
nome da minha irmã da 
boca, então eu vou fazer 
de tudo pra que você não 
fique dentro da casa”, com-
pletou o cantor, visivelmen-
te irritado. Não satisfeito, 
João ainda afirmou: “Eu 
não vou aceitar não gente, 
ninguém vai ganhar em 
cima dela não”.

A família da artista 
afirmou: “Estamos aqui 
com a missão de cumprir a 
vontade da Marília, todas 
as músicas autorizadas 
por ela em vida serão lan-
çadas, como ela queria. 
O que nos magoa é usar 

a mídia de maneira es-
tratégica para forçar a 
liberação, sem ao menos 
nos comunicar. Todos os 
artistas, têm tido o respei-
to de nos procurar. Nunca 
fomos contatados pela 
Naiara ou por ninguém da 
equipe dela. Os motivos 
para a negativa sempre 
coube a Marília. E nós ire-
mos respeitar sempre a 
vontade dela, outras músi-
cas ainda serão lançadas 
porque era o desejo dela. 
Infelizmente, temos lida-
do com este tipo de coisa 
diariamente. Não peçam 
para quem vive a dor se 
conformar com tudo, por-
que o que temos é muito 
maior, lidamos com a per-
da da filha, da irmã e da 
mãe, não se trata única e 

exclusivamente da artista 
Marília Mendonça.”

Logo após a polêmica, 
a equipe de Azevedo ale-
gou que a decisão final de 
lançar a música ficará nas 
mãos da família da canto-
ra. “A equipe de Naiara 
Azevedo tem toda admira-
ção e respeito por Marília 
Mendonça e sua família e 
entende toda a delicadeza 
da situação. O trâmite da 
gravação da música 50 por 
cento foi feito através das 
duas artistas. Para o lança-
mento, se faz necessária 
uma burocracia por parte 
da gravadora — o que é 
comum com qualquer feat 
gravado”.

Fonte: www.
metropoles.com

Parabéns e muitas felicidades
para ele, rudne Amarante!

Mikael Cazaroto celebra a passagem de mais
um ano de vida nesta quarta-feira. Parabéns!

Valter Fernandes recebe os parabéns de
amigos e familiares por seu aniversário. Na foto,
a companhia especial de sua esposa Cristina.


