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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 24/06/22
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

NoiteTardeManhã
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Polícia Militar divulga 
Concurso Público com 
2,7 mil vagas no Estado
A remuneração mensal é de R$ 3.875,27.                                                     Página A6

Treinamento foi realizado no município 
de Fernandópolis durante a semana

A nova Lei das Licita-
ções já está em vigor, 
porém os municípios 
terão até o dia primei-

ro de abril de 2023 para se adap-

tarem ao novo modelo de gestão 
de compras e licitações. Visando 
auxiliar os servidores públicos 
municipais de Fernandópolis 
que trabalham diretamente com 

esses processos, a Prefeitura dis-
ponibilizou e incentivou a partici-
pação de todos na realização do 
curso “A Nova Lei de Licitações 
e Contratos”.  Página A3

Câmara 
de Estrela 
d’Oeste 
concede título 
de cidadão 
honorário a
Fausto Pinato GanhaTempo 

terá totem 
para facilitar 
atendimentos 
em Valentim 
Gentil

A honraria ao 
parlamentar dos 
Progressistas foi 
aprovada no último dia 
20 por unanimidade 
pelo legislativo local

Página A2

Servidores
participam de curso da 
Nova Lei de Licitações

Serviços disponíveis 
que agilizarão
os atendimentos.  Página A3

Dupla suspeita 
de furtar 
motocicleta é 
detida pela PM
Caso aconteceu na noite de 
quarta-feira, 22, no bairro Estação.               Página A6

Alcoeste recebe o 
projeto ‘Expedição 
Agricultura
para a Vida’
Evento visa treinamento em Boas 
Práticas, e contou com a participação 
de mais de 80 pessoas.                                     Página A4

Macedônia 
conquista 
totem do 
Poupatempo
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Sérgio Moro, Tarcísio de
Freitas e o domicílio eleitoral

l  Por ALExANDRE 
ROllO

artigo

Nas últimas sema-
nas dois julgamen-
tos movimentaram 
o xadrez político 

nacional. No primeiro, hou-
ve a negativa de transferên-
cia de domicílio eleitoral do 
ex-Juiz Sérgio Moro, sempre 
ligado ao Estado do Paraná, 
mas que pretendia se candi-
datar pelo Estado de São Pau-
lo. No segundo, foi mantida 
a transferência do domicílio 
eleitoral do ex-Ministro Tarcí-
sio de Freitas, do Estado do 
Rio de Janeiro para o Estado 
de São Paulo. Mas por que o 
domicílio eleitoral seria tão 

importante e por que Tarcísio 
conseguiu sua transferência 
e Moro não?

Nossa Constituição Federal 
estabelece como condição 
de elegibilidade o “domicílio 
eleitoral na circunscrição”. 
Isso significa que em eleições 
estaduais, por exemplo, o elei-
tor que queira ser candidato 
no Estado de São Paulo, pre-
cisa ter seu domicílio eleitoral 
fixado em algum Município 
do Estado de São Paulo. Ou 
seja, precisa integrar o rol de 
eleitores cadastrados em São 
Paulo e assim sucessivamente 
com os demais Estados. Daí a 

importância da discussão en-
volvendo o tema.

Já quando se fala da transfe-
rência do domicílio eleitoral da 
localidade “A” para a localida-
de “B”, deve o postulante com-
provar “vínculo residencial, 
afetivo, familiar, profissional, 
comunitário ou de outra natu-
reza que justifique a escolha 
do município”. Além disso, 
deve ser preenchido requeri-
mento próprio, o eleitor deve 
contar com no mínimo um ano 
de alistamento (cadastramen-
to) eleitoral ou no mínimo um 
ano da última transferência, 
deve comprovar tempo mínimo 

de três meses de vínculo com 
o município pretendido, de-
clarando isso por escrito, “sob 
as penas da lei” (em caso de 
declaração falsa), e deve estar 
quite com a Justiça eleitoral.

Como se vê, a transferência 
não é automática, o que justi-
fica o fato de Tarcísio ter con-
seguido a transferência e Moro 
não. Tarcísio provou em seu 
pedido de transferência ao me-
nos dois vínculos com o Muni-
cípio de São José dos Campos 
(vínculo residencial e familiar). 
Isso porque ele juntou em seu 
requerimento um contrato de 
locação com data de 30/09/21, 

além de provar que naquele 
Município residem sua irmã, 
cunhado e sobrinhos.

Moro não obteve o mesmo 
êxito na sua tentativa de de-
monstração de vínculos com o 
Estado de São Paulo ao afirmar 
que teria passado a residir na 
capital paulista em um Hotel, 
cumprindo agendas semanais 
em São Paulo, utilizando a ci-
dade como seu “hub” (ponto 
estratégico de conexão). Em 
suma, em um dos casos hou-
ve prova de vínculo do eleitor 
com determinada localidade, 
no outro não. Eis porque as so-
luções foram diversas.

à  HOMENAGEM

Câmara de Estrela d’Oeste concede
título de cidadão honorário a Pinato

A honraria ao parlamentar dos 
Progressistas foi aprovada no último dia 
20 por unanimidade pelo legislativo local

A Câmara Mu-
nicipal de Es-
trela d’Oeste 
aprovou na 

última segunda-feira, 
20 de junho, o título de 
cidadão honorário ao de-
putado federal Fausto Pi-
nato (PP-SP). A honraria 
foi aprovada por unani-
midade pelo legislativo 
local. Mas ainda não há 
uma data definida para 
que o parlamentar dos 

Progressistas receba o 
título.

Todos os nove verea-
dores da cidade assina-
ram o Projeto de Decreto 
legislativo, apresentado 
no dia 7 de junho: An-
dré Pelarin, Ivan Baroni, 
José Assumpção Valen-
tin, José luiz Pereira, 
Marinaldo Maia, Marco 
Antonio Soldera, Miguel 
Marques, Sidmar Neves 
e Vicente Romero.

“Entre outros recursos, 
Fausto Pinato destinou 

para o nosso município 
várias verbas, princi-
palmente para o setor 
de saúde. (…) Por tudo 
isso, pelos importantes 
e proeminentes serviços 
prestados em benefício 
a toda nossa população, 
entendemos pertinente 
e salutar a presente pro-
positura para a conces-
são de título de cidadão 
honorário do município”, 
escreveram os vereado-
res na justificativa do 
projeto.
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  NOVO MODELO 

à  PRATICIDADE

Servidores da Prefeitura participam 
de curso da Nova Lei de Licitações

GanhaTempo terá totem para facilitar 
atendimentos em Valentim Gentil

Treinamento foi realizado no município de Fernandópolis durante a semana

Equipamento terá diversos serviços
disponíveis que agilizarão os atendimentos

A nova lei das 
licitações já 
está em vi-
gor, porém os 

municípios terão até o 
dia primeiro de abril de 
2023 para se adaptarem 
ao novo modelo de ges-
tão de compras e licita-
ções. Visando auxiliar 
os servidores públicos 
municipais de Fernan-
dópolis que trabalham 
diretamente com esses 
processos, a Prefeitura 

disponibilizou e incen-
tivou a participação de 
todos na realização do 
curso “A Nova lei de li-
citações e Contratos”. 

Ministrado pelo pro-
fessor Rafael Sergio Oli-
veira, que é mestre em 
Direito e Procurador Fe-
deral da Advocacia Geral 
da União (AGU), o curso 
foi realizado de segun-
da a quarta-feira, desta 
semana, no hotel Serata 
em Fernandópolis. “É de 
extrema importância a 
participação dos nossos 

servidores. A nossa cida-
de já é uma das primeiras 
a iniciar a aplicação das 
novas regras e buscar o 
conhecimento e aperfei-
çoamento é sempre mui-
to importante”, destacou 
o prefeito André Pessuto. 

O principal objetivo 
do curso que reuniu 82 
inscritos, incluindo ci-
dades da região, é suprir 
a necessidade de capa-
citação de servidores e 
agentes políticos sobre 
a nova lei. “A nova lei já 
está em vigor, mas temos 

esse período de adapta-
ção até o início de abril 
do ano que vem. É im-
portante os municípios 
já iniciarem os proces-
sos de reformulação, até 
para que todos possam 
ir se familiarizando com 
as mudanças”, destacou 
o professor Rafael Sérgio 
Oliveira. 

Para a gerente de su-
primentos da Prefeitura 
de Fernandópolis, Cibele 
Berger Sanches Carbone, 
a oportunidade do curso 
para a equipe foi impor-
tante, até pelo fato do 

município já implantar de 
forma pioneira as altera-
ções. “A mudança requer 
estudo e treinamento, 
desta forma oferecemos 
para as nossas equipes 
de compras essa grande 
oportunidade. Pelo fato 
de já estarmos trabalhan-
do com a nova lei, quan-
do ela de fato se tornar 
obrigatória em abril de 
2023, já estaremos mui-
to avançados com todo o 
processo, o que vai facili-
tar inclusive os processos 
de licitações”, destacou 
Cibele. 

O Prefeito Adilson Se-
gura cumpre agenda na 
Capital Paulista em bus-
ca de melhorias para Va-
lentim Gentil. Pensando 
em agilizar ainda mais 

os atendimentos no ‘Ga-
nhaTempo’, o Prefeito as-
sinou um convênio com 
o Governo do Estado e o 
espaço passará a contar 
com um totem. 

O equipamento terá 
diversos serviços dispo-

níveis que agilizarão os 
atendimentos, como o 
Detran, Sabesp, Educa-
ção, atestado de antece-
dentes, Procon e muitos 
outros.

“Meus agradecimentos 
ao Presidente da Assem-

bleia legislativa, o De-
putado Estadual Carlão 
Pignatari, ao nosso novo 
governador Rodrigo Gar-
cia, por proporcionarem 
mais essa conquista para 
Valentim Gentil”, disse o 
Prefeito.

Prefeito assinou um convênio com o Governo do 
Estado e o espaço passará a contar com um totem
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à  EVENTO

Alcoeste Bioenergia recebe o projeto 
‘Expedição Agricultura para a Vida’
Evento visa treinamento em 
Boas Práticas, e contou com a 
participação de mais de 80 pessoas

Nos dias 08 e 
09 de Junho a 
usina Alcoes-
te Bioenergia, 

localizada em Fernan-
dópolis, recebeu em sua 
sede (Recanto Arakaki) 
o Projeto intitulado “Ex-
pedição Agricultura para 
a Vida”.

Este Projeto foi promo-
vido graças a parceria da 
Alcoeste com a Corteva 
e os Professores: Mauro 
Rizzardi da Universidade 
de Passo Fundo (Mane-
jo Integrado de Plantas 
Daninhas); Cristiane 
de Pieri da AgroEfeti-
va (Manejo Integrado 
de Pragas e Doenças) 
e luan Meneghelli da 
AgroEfetiva (Tecnologia 
de Aplicação).

O evento, que visa 
treinamento em Boas 
Práticas, contou com 
a participação de mais 
de 80 pessoas de em-
presas como a Colom-
bo, Cofco, Celeiro, Uni-
Brasil, Etec e também 
da Fazenda Nossa Se-
nhora Aparecida e se-
cretários da Agência 
da Caixa e do municí-
pio. O treinamento foi 
realizado em carreta 
com estrutura adapta-
da para transformar-se 
em uma sala de aula 
com capacidade para 
20 pessoas e com equi-

pamentos para aulas 
práticas e “in loco”.

Segundo a Professora 
Cristiane de Pieri, “Esta 
é uma ferramenta ideal 
para transmitir informa-
ções sobre Boas Práticas 
Agrícolas à técnicos de 
distribuição, formado-
res de opinião técnica, 
consultores, grandes 
produtores e agências 
governamentais”.

O objetivo da “Expe-
dição agricultura para 
a vida” é disseminar os 
conceitos de Boas Práti-
cas Agrícolas de forma 
itinerante e inovadora 
para um público tecni-
camente qualificado. 
Promover as melhores 
recomendações sobre 
Tecnologia de Aplicação, 
Manejo Integrado de 
Ervas Daninhas, Mane-
jo Integrado de Pragas, 

Manejo Integrado de 
Doenças e Exposição de 
Trabalhadores por meio 
de práticas integradas 
em todas as etapas do 
cultivo e produção.

O intuito é promover 
as melhores recomen-
dações nos 5 pilares: 
Tecnologia de Aplica-
ção, Manejo Integrado 
de Ervas Daninhas, Ma-

nejo Integrado de Pra-
gas, Manejo Integrado 
de Doenças e Exposição 
do Trabalhador. Os con-
ceitos são aplicados a 
várias etapas do ciclo de 

cultivo e produção. Cada 
disciplina teve uma bre-
ve apresentação teórica 
e três interações práti-
cas através de ambien-
tes atraentes visuais.
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à  SERVIçO

Macedônia 
conquista totem 
do Poupatempo
O totem permitirá que a população 
tenha acesso a diversos serviços

O município de 
Macedônia 
através do 
governo do 

Estado de São Paulo, 
do governador Rodrigo 
Garcia, conquistou nesta 
quinta-feira, 23, o Totem 
do Poupatempo que per-
mitirá que a população 

tenha acesso a diversos 
serviços do Poupatempo, 
promovendo autonomia e 
agilidade para os cidadãos 
que têm urgência em obter 
seus documentos.

O convênio foi assinado 
pelo prefeito, Reginaldo 
Marcomini, no Palácio 
dos Bandeirantes na pre-
sença de diversas autori-
dades.

Dentre alguns serviços 
oferecidos pelo Totem, 
destacam-se a retirada 
da segunda via de CNH, 
CNH definitiva, débitos 
e restrições de veículos, 
emissão de Atestado de 
Antecedentes Criminais, 
entre outros. 

Segundo o Prefeito Re-
ginaldo Marcomini: “Em 
breve será instalado em 

nosso município o Ga-
nhatempo que é uma ex-
tensão do Poupatempo, 
unindo os serviços tanto 
do Totem do Poupatem-
po, assim como os ser-

viços do Banco do Povo, 
Procon, e demais órgãos 
públicos, oferecendo di-
versos outros serviços, 
em um único local. Em 
nome da população de 

Macedônia, agradeço 
mais uma vez o gover-
nador do Estado de São 
Paulo Rodrigo Garcia por 
atender as necessidades 
da nossa cidade”.

à  EVENTO

Mira Estrela marca presença em 
Encontro Regional 
A solenidade foi importante para troca
de experiências e fortalecimento de vínculos

No último dia 14 de ju-
nho, a Prefeita Priscilla 
e o Presidente do Fundo 
Social de Solidariedade 
de Mira Estrela, Henri-
que Vieira, estiveram 
presentes no Encontro 
Regional de Presidentes 

de Fundo Social, Primei-
ras-Damas e Secretá-
rios (as) de Assistência 
Social.

O evento, que acon-
teceu em Votuporanga, 
contou com a presença 
da Primeira-dama do Es-
tado, luciana Garcia e 
da Presidente do Fundo 

do Fundo Social de São 
Paulo, Berenice.

A solenidade foi muito 
importante para troca de 
experiências e fortaleci-
mento de vínculos, refor-
çando o compromisso do 
governo estadual com o 
setor social dos municí-
pios paulistas.
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à  PRISãO

à  OPORTUNIDADE

Dupla suspeita de furtar motocicleta 
é detida pela PM

Polícia Militar divulga Concurso Público
com 2,7 mil vagas no Estado de São Paulo

Caso aconteceu na noite de 
quarta-feira, 22, no bairro Estação

A remuneração mensal é de R$ 3.875,27

Na noite de 
quarta-feira, 
22, um ho-
mem foi pre-

so e um menor de idade 
apreendido após reali-
zarem o furto de uma 
motocicleta no bairro 
da Estação em Fernan-
dópolis.

A dupla foi avistada 
por policiais militares 
em trânsito na Aveni-
da Presidente Castelo 
Branco, onde foi iniciado 
o acompanhamento dos 
suspeitos, até que eles 
acabaram se desequili-
brando da motocicleta 
Honda/Biz e fugiram a 
pé. O adolescente foi 
pego e levado para o 

Plantão Policial, enquan-
to o maior de idade não 
foi localizado.

Um tempo depois, du-
rante a apresentação da 
ocorrência, o maior de 
idade se apresentou jun-
to da mãe e confessou o 
furto da motocicleta. O 
menor foi ouvido e aca-
bou liberado após a che-
gada de um responsável.

A Polícia Militar do Es-
tado de São Paulo (PM - 
SP) anuncia a realização 
de um novo Concurso 
Público, tendo como ob-
jetivo o preenchimento 
de 2.700 vagas para car-
gos de Soldado PM de 
2ª Classe do Quadro de 
Praças de Polícia Militar, 
destinados a candidatos 
do sexo masculino e femi-
nino. Ao ser admitido, o 
profissional contará com 
remuneração mensal de 
R$ 3.875,27.

É necessário que o can-
didato possua ensino mé-
dio completo; tenha entre 
17 e 30 anos de idade, es-
tatura mínima de 1,55m, 
para mulheres, e 1,60m, 
para homens; seja habi-
litado entre as categorias 
para condução de veícu-
lo motorizado entre as 
categorias B e E, dentre 
outros requisitos estabe-
lecidos no edital.

tinado a formar, com so-
lidez teórica e prática, 
o profissional ocupante 
do cargo inicial do Qua-
dro de Praças da Polícia 
Militar

INSCRIÇÃO
E SELEÇÃO

Os interessados pode-
rão se inscrever a partir 
das 10h do dia 24 de ju-
nho de 2022 até às 23h59 
do dia 20 de julho de 2022 
(horário de Brasília), pelo 
site da FGV, com taxa de 
R$ 57,00. Vale pontuar 
que a solicitação de redu-
ção do valor poderá ser 
feita de 24 a 28 de junho 
de 2022.

A classificação dos 
candidatos será feita por 
meio de sete etapas, sen-
do elas:
l Prova objetiva, com 60 

questões, tendo como 
conteúdo programático 
questões de língua por-
tuguesa e interpretação 
de texto; matemática; 
conhecimentos gerais; 

noções básicas de in-
formática e noções de 
administração pública;

l Prova dissertativa, 
composta de uma re-
dação;

l Exames de aptidão físi-
ca;

l Exames de Saúde;
l Exames psicológicos;
l Avaliação da Conduta 

Social;
l Análise de Documen-

tos.
l Conforme consta no 

edital, as provas objeti-
va e dissertativa terão 
duração de cinco ho-
ras, e estão previstas 
para serem aplicadas 
no dia 4 de setembro 
de 2022, no período da 
tarde.

VIGêNCIA
O Concurso Público 

terá validade de três me-
ses, a contar da data de 
sua homologação e po-
derá ser prorrogado por 
igual período, a critério 
da administração.

Os profissionais con-
tratados deverão desem-
penhar as seguintes atri-
buições: o policiamento 
ostensivo e a preserva-
ção da ordem pública, 
envolvendo a repressão 
imediata às infrações pe-
nais e administrativas e 

a aplicação da lei, nas 
diversas modalidades 
de policiamento, sempre 
primando pela defesa 
da vida, da integridade 
física e da dignidade 
da pessoa humana, em 
conformidade com os 
princípios doutrinários 

de polícia comunitária, 
de direitos humanos e 
de gestão pela qualida-
de, por intermédio da 
conclusão com aprovei-
tamento do Curso Supe-
rior de Técnico de Polícia 
Ostensiva e Preservação 
da Ordem Pública, des-

É necessário que o candidato possua ensino médio 
 completo e tenha entre 17 e 30 anos de idade
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O CRAVO E A ROSA
Sexta-feira, 14h45

Catarina resolve cuidar 
da fazenda. Edmundo 
não consegue entrar 
na casa de Bianca. Ca-
tarina tenta tirar leite 
das vacas. Teodoro pe-
de para visitar Bianca 
mais vezes. Joaquim dá 
dinheiro a Januário. Se-
rafim vê Celso, Dinorá e 
Josefa entrando no ho-
tel. Heitor arranja um 
vigarista para tirar o 
dinheiro de Januário. 
Catarina obriga lindi-
nha a trabalhar. Dalva 
avisa Cornélio que Di-
norá toma aulas de vio-
lino no hotel. Catarina 
distribui as tarefas: es-
tá decide a salvar a fa-
zenda. lindinha avisa 
Petruchio que Catari-
na assumiu o controle 
da fazenda.

CARA E CORAGEM
Sexta-feira, 19h15

Regina disfarça para Sa-
muel. Moa pensa em não 
aceitar o trabalho com 
Andréa por causa de Pat. 
Moa chega ao cemitério 
com Ítalo, que encontra 
uma chave no túmulo do 
pai de Clarice. leonardo 
tenta persuadir Martha 
para ficar com a presi-
dência da SG. lou fica 
tensa quando Nadir pe-
de para conhecer Olívia. 
Moa tem um ataque de 
pânico dentro do cemité-
rio. Duarte ainda não sa-
be se aceitará a proposta 
de Danilo. Moa reclama 
com Andréa por ter ti-
rado Pat da campanha. 
leonardo fica sabendo 
que Pat e Moa são os só-
cios de Rico. Andréa se 
irrita com Moa por cau-
sa de Pat e o manda em-
bora de sua casa. 

ALéM DA ILUSÃO
Sexta-feira, 18h00

Davi acusa Joaquim de 
ter um caso com Sueli 
e Isadora fica confusa. 
Eugênio expulsa Úr-
sula de casa. Matias 
tenta destruir o sapa-
tinho da filha de Helo-
ísa e leônidas a ajuda. 
Matias ameaça leôni-
das. Úrsula sugere que 
Joaquim tenha uma 
amante única. Margô 
aconselha Úrsula. Ben-
to consegue ficar de pé 
e Silvana se emociona. 
letícia aceita namorar 
lorenzo. Iolanda não 
se abala com a vingan-
ça armada por Isadora. 
Úrsula afirma a Eugê-
nio que está grávida. 
leônidas revela a Fá-
tima que Heloísa é a 
mãe biológica de Olí-
via. Joaquim beija Io-
landa.

CARINHA DE ANJO
Sexta-feira, 20h30

Adolfo decide ir passe-
ar no parque e diz para 
Silvestre lhe acompa-
nhar. Cecília vai con-
versar com Gustavo, 
mas não deixa ele en-
costar nela. A mulher 
joga as fotos que re-
cebeu no chão. Gusta-
vo diz que as fotos são 
uma armação e explica 
o que aconteceu. Cecí-
lia não abre espaço pa-
ra conversar a respeito 
e diz que quer o divór-
cio. Gustavo diz que 
vai provar para Cecília 
que tudo não passou de 
uma armação e que Dul-
ce Maria não pode per-
ceber que eles estão se-
parados. leonardo vai 
até a casa de Gustavo 
e Adolfo vê o rapaz. Sil-
vestre estranha que os 
dois se conhecem. 

CHAMAS DA VIDA
Sexta-feira, 15h15

Walter conta para Vilma 
que Arlete quer assumir a 
fábrica. Vilma simula uma 
crise de choro. Tomás fala 
para Vilma que Carolina já 
sabe da gravidez de Ivo-
nete e suspeita que o filho 
seja dele. Vivi conta para 
Guga que lipe a obrigou 
a encontrá-lo na reserva. 
Guga fala para Vivi que 
não vai deixar lipe fazer 
mal a ela. Vilma fala para 
Tomás que Carolina vai se 
casar com ele por bem ou 
por mal. Beatriz fala para 
Michele que Antônio está 
preso. Diego fala para Be-
atriz que ela deve se sepa-
rar de Antônio. Beatriz fica 
furiosa e briga com Diego. 
lipe leva comida a Demo-
ro e o encontra com febre. 
Beatriz fala para Manu 
que ela também tem cul-
pa na morte de seu pai. 

PANTANAL
Sexta-feira, 21h00

Tadeu elogia as cabeças 
de gado de Tenório, sem 
saber que o pai de Guta 
roubou os animais da fa-
zenda de José leôncio. 
Mariana não aceita o con-
vite de Irma para ir ao Pan-
tanal. Nayara e Gustavo 
voltam para casa. Guta 
diz aos pais que não vai 
se casar com Tadeu. Ta-
deu discute com José le-
ôncio e exige do pai o di-
nheiro pelo seu trabalho 
como peão. Trindade ga-
rante a Tibério que Irma 
não gosta mais de José 
lucas. Irma e Gustavo 
conversam sobre a situ-
ação de Mariana. Juma 
recusa a visita de José 
lucas a sua tapera. Zefa 
afirma a Tadeu que Gu-
ta não o ama e que o in-
teresse de Tenório é pe-
los bois de José leôncio.

Resumo de Novelas

ÁRIES 
Devido à 
lua na área 
mater ia l , 

sua sensibilidade po-
de lhe ajudar a chegar 
ao coração das pesso-
as. Tente demonstrar 
apoio prático. A cria-
tividade pode aflorar 
com Vênus no setor 
da comunicação, le-
vando-lhe a contatos 
intelectualmente es-
timulantes, pois o re-
ferido astro encontra 
Mercúrio.

TOURO
Busque cui-
dar das su-
as necessi-

dades emocionais, já 
que a lua transita por 
seu signo. O pensa-
mento criativo tende 
a potencializar a ges-
tão dos aspectos prá-
ticos da vida, o que lhe 
permite adaptar recur-
sos, pois Vênus ingres-
sa no setor material e 
encontra Mercúrio.

GêMEOS
A lua no 
setor de cri-
se pode pe-

dir discrição emotiva 
ao lidar com situações 
complicadas. Vênus e 
Mercúrio se aproxi-
mam em seu signo, 
o que tende a desta-
car sua sensibilidade 
e seus processos ra-
cionais. Procure apro-
veitar para se aprofun-
dar em suas vivências 
e agir com sensatez. 

CâNCER
Procure dar 
valor às 
ações soli-

dárias, pois a lua es-
tá em trânsito na casa 
das amizades. Razão 
e sensibilidade cami-
nham juntas na vivên-
cia dos obstáculos, já 
que Vênus e Mercúrio 
se aproximam na área 
de crise. Nesta fase, 
tente avaliar outros 
lados de uma mesma 
questão.

LEÃO
Intercâm-
bios cultu-
rais podem 

se fazer presentes, in-
clusive fora do círculo 
íntimo, beneficiando 
as parcerias profissio-
nais, pois a lua tran-
sita pelo setor do tra-
balho. A aproximação 
entre Vênus e Mercú-
rio na área de amiza-
des tende a nutrir o flu-
xo afetivo e intelectual 
nas relações.

VIRGEM
P r á t i c a s 
meditati-
vas tendem 

a se mostrar necessá-
rias, pois a lua transi-
ta no setor espiritual. 
Seu desempenho pro-
fissional pode se be-
neficiar da criativida-
de e da versatilidade 
de pensamento asso-
ciados ao encontro Vê-
nus-Mercúrio na casa 
do trabalho, dando ori-
ginalidade às ações. 

LIBRA 
Dada a 
passagem 
da lua pe-

lo setor íntimo, a frui-
ção está associada a 
ações em grupo e a 
atividades introspec-
tivas. O encontro en-
tre Vênus e Mercúrio 
na área espiritual ten-
de a promover uma ex-
pansão dos horizontes 
culturais de acordo 
com os valores que 
você vem cultivando 
para sua vida.

ESCORPIÃO
É possível 
que a cum-
plicidade 

se fortaleça. A ativida-
de intelectual e criati-
va pode ganhar pro-
fundidade com Vênus 
e Mercúrio no setor ín-
timo, o que favorece 
as atividades intros-
pectivas e as compar-
tilhadas com o círculo 
afetivo e de confiança, 
já que a lua transita 
na área de relaciona-
mentos. 

SAGITÁRIO 
B u s q u e 
exerc i tar 
a empatia. 

As relações humanas 
tendem a se beneficiar 
da conexão afetiva e 
intelectual promovida 
pelo encontro Vênus-
Mercúrio no setor de 
relacionamentos. Isso 
pode elevar a qualida-
de das ações realizadas 
em meio à vivência do 
dia a dia, especialmen-
te nesta fase.

CAPRICóRNIO 
As relações 
e os diá-
logos ten-

dem a ser favorecidos, 
pois com a lua na área 
social sua expressão 
emotiva flui nas ami-
zades. A gestão do dia 
a dia pode se mostrar 
estimulante com Vê-
nus e Mercúrio no se-
tor das rotinas, o que 
lhe faz organizar as de-
mandas com foco na 
eficiência.

AqUÁRIO
Dada a 
passagem 
da lua pe-

la área familiar, a em-
patia pode se revelar 
exercício fundamental 
na relação com o entor-
no. Eleva-se a desen-
voltura no trato humano 
com Vênus e Mercúrio 
no setor social, o que 
ajuda com trocas inte-
lectuais e cumplicida-
de em seus grupos de 
interesse. 

PEIXES 
Estudos e 
atividades 
cul tura is 

podem se revelar bo-
as companhias, sobre-
tudo se estiver sozinha, 
pois a mente busca es-
tímulos com a lua no 
setor das ideias. A vida 
familiar pode ser vista 
como fonte de afeto e 
nutrição intelectual, o 
que gera cumplicidade 
com as pessoas queri-
das.

Horóscopo
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social
Filha de Juliano Cazarré 
passa por cirurgia logo 
após o nascimento
Maria Guilhermina tem uma cardiopatia 
congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein

celebridades

Juliano e Letícia Cazarré beijam Maria Guilhermina de Guadalupe Bastos Cazarré logo após o parto
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 Cazarré fez questão de 
agradecer o apoio, o cari-
nho e as orações dos ami-
gos, familiares e fãs. Ele 
ainda revelou que o casal 
tranquilo e confiante na 
recuperação total de me-
nina. “Nossos corações 
estão cheios de alegria 
e confiança! Maria Gui-
lhermina é a coisa mais 

linda! Vamos seguir cui-
dando de tudo para que, 
em breve, possamos levá
-la para casa, onde seus 
irmãos Vicente, Inácio, 
Gaspar e Maria Madale-
na a aguardam ansiosa-
mente!”, finaliza.

Fonte: f5.folha.
uol.com.br

Juliano Cazarré, o 
Alcides de ‘Panta-
nal’ usou as redes 
sociais na última 

quarta-feira (22) para fa-
zer um relato emocionan-
te sobre o nascimento do 
seu quinto filho com a 
bióloga e jornalista le-
tícia Cazarré. Maria Gui-
lhermina de Guadalupe 
Bastos Cazarré nasceu 
na terça-feira (21) com 
uma cardiopatia con-
gênita rara, descoberta 
nos exames pré-natais. 
Ela precisou passar por 
cirurgia.

A menina segue está-
vel depois do procedi-
mento realizado pelos 
médicos que a diag-
nosticam com a doença 
chamada Anomalia de 
Ebstein. Segundo Cazar-

ré, Maria Guilhermina é 
“uma pequena guerrei-
ra” e se recupera bem. 
Ela também está sendo 
acompanhada e moni-
torada por uma equipe 
“tão bem preparada e 
dedicada”.

“Maria Guilhermina 
chegou com um cora-
ção especial, dilatando 
também os nossos co-
rações e os de todos ao 
seu redor! Ao longo da 
gestação, os médicos 
perceberam que o caso 
dela seria um dos mais 
raros e graves dentro da 
anomalia e, por isso, de-
cidimos vir para São Pau-
lo para que ela pudesse 
nascer com a equipe 
mais especializada. Ela 
nasceu muito bem, sur-
preendeu a todos com 
muita força e saúde!”, 
conta o ator.

Vitoria 
Cristina 
Araujo 
Pedrozo 
completa 
mais um 
ano de 
vida nesta 
sexta-feira. 
Felicidades!

Parabéns e muitos anos de vida para a 
aniversariante Vitória Maldonado de Souza!

Maria das 
Graças da 
Silva também 
está entre os 
homenageados 
desta edição!

O presidente da Câmara de Ouroeste, João Carlos 
Romeira, comemora idade nova nesta sexta. Parabéns!


