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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 28/06/22

 31°

 15°

0mm 
0%


chuva

60% 
21%

NNE 
12km/h


vento

06:56h 
17:51h

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

QUA - 29/06/22

 32°

 16°

0mm 
0%


chuva

58% 
20%

NNW 
12km/h


vento

06:56h 
17:52h

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

QUI - 30/06/22
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 15°

0mm 
0%


chuva

62% 
21%

ESE 
11km/h


vento

06:56h 
17:52h

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

SEX - 01/07/22
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0mm 
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18%
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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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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à  IMPOSTO

SP reduz ICMS da gasolina para 18%
Medida para segurar o preço do combustível chega a R$ 4,4 bilhões

O governador 
Rodrigo Gar-
cia anunciou 
nesta segun-

da-feira (27) a redução 
do ICMS da gasolina no 
estado de São Paulo de 
25% para 18%. A reso-
lução assinada pelo se-
cretário da Secretaria da 
Fazenda e Planejamento, 
Felipe Salto, será publi-
cada no Diário Oficial do 
Estado, para regulamen-
tar no estado a lei federal 
nº 194/22. A medida irá 
impactar a arrecadação 
em R$ 4,4 bilhões. 

“Estamos implantan-
do imediatamente a re-
dução proposta pela lei 
federal sancionada pelo 
presidente da Repúbli-
ca. Nossa expectativa é 

que essa decisão cau-
se um efeito na bomba 
de gasolina de redução 
de cerca de R$ 0,48. Se 
hoje nós temos uma ga-
solina em São Paulo em 
um preço médio de R$ 
6,97, portanto teremos 
um preço médio abaixo 
de R$ 6,50, com essa de-
cisão que o Governo do 
Estado toma hoje”, dis-
se Rodrigo Garcia. 

Mesmo que a contínua 
elevação dos preços do 
petróleo e os repasses da 
Petrobras devam corroer 
esses ganhos eventuais 
dos consumidores, São 
Paulo congelou o ICMS 
embutido na gasolina em 
R$ 1,50 desde novembro 
de 2021. Hoje o imposto 
estaria em R$ 1,74 sem o 
congelamento do preço. 
Com a redução anuncia-
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a nova
modelagem social

l  Por GAUDêNCIO 
TOrquATO

 
Gaudêncio Torquato, 
jornalista, é professor 

titular da USP, 
consultor político e de 

comunicação 
Twitter@gaudtorquato

artigo

A sociologia política 
tem sido a fonte 
para análise dos fe-
nômenos contem-

porâneos. Em seus imbricados 
fios, veem-se os impulsos, os 
movimentos, os avanços da 
globalização, enfim, a ruptura 
com a velha ordem mundial.

Um pouco de história. En-
tre 1945 e 1989, logo após a II 
Guerra e até a queda do Muro 
de Berlim, vivíamos dentro de 
uma moldura desgastada. Qua-
se desabando da parede.

O ciclo de degradação teve 
como ingredientes fenômenos 
que balançaram a vida econô-
mica das Nações, entre eles, as 
crises do petróleo, que puxa-
ram para baixo o crescimento, e 
a migração de polos industriais 
para centros de custos meno-
res e menos sujeitos às crises 
políticas.

Com a debacle do sistema so-
cialista, o neoliberalismo eco-
nômico deu um salto e os EUA 
passaram a ser o centro de ir-
radiação de ideários. A globa-
lização mostrou suas facetas, 

homogeneizando e integrando 
processos, quebrando frontei-
ras internacionais, impondo 
uma nova ordem. Que atingiu 
em cheio modos de pensar e 
agir, comportamentos sociais 
e políticos, movimentos das 
margens da sociedade.

Os blocos econômicos forma-
dos, empuxados pelos avanços 
das telecomunicações e siste-
mas de transportes, ditaram 
suas conveniências, como a 
presença mínima do Estado 
na economia, a redução de 
gastos públicos, a tessitura do 
bem-estar social.

Nessa onda, emergiram fe-
nômenos centrípetos, ou seja, 
das margens para o centro, de 
lá para cá, sob a alavanca de 
movimentos transformadores.

Exemplo é a Primavera Ára-
be, uma árvore que multiplicou 
sementes no planeta, propor-
cionando nova concepção na 
ordem da política e dos costu-
mes. Protestos e urros de revol-
ta passaram a ser ouvidos ali e 
aqui, disseminando a ideia de 
que a sociedade queria ascen-

der na escada da razão, sem 
perder a emoção. A maré de 
protestos produziu uma revo-
lução no Oriente Médio e no 
continente africano, puxando 
as populações para as ruas e 
derrubando ditadores.

O alvo, expresso no discurso 
de rebeldia, foi sempre a me-
lhoria das condições de vida.

Nesse ponto, adiciono ao 
pano de fundo outros acon-
tecimentos, alguns bem 
descritos por Roger Gérard 
Schwartzenberg em seu livro 
“Sociologia Política”: o declínio 
das ideologias, o arrefecimento 
partidário, o arrefecimento das 
bases, o declínio dos Parlamen-
tos. Em paralelo, novos polos 
de influência – sindicatos, as-
sociações, federações, grupos, 
núcleos, setores e áreas – en-
traram na arena de luta pelo 
poder.

Os eleitores, desconfiados 
da velha política, procuraram 
novos barcos e remos para na-
vegar na desafiante travessia. 
Buscaram suas entidades de 
referência – as organizações 

acima citadas. É este o novo 
horizonte, onde se abre o Tem-
po das Paixões Tristes, livro de 
François Dubet, um dos maio-
res sociólogos da França.

Foco a lupa para o Brasil. 
Tristes trópicos, tristes pai-
xões. Gritos indignados, ber-
ros e palavras de baixo calão, 
angústias, queima da floresta, 
desmatamento, grileiros, pos-
seiros, depredadores do meio 
ambiente, máfias, comercian-
tes de drogas, mendigos e pes-
soas sem teto, fome, 33 milhões 
padecendo de fome.

Uma Guernica, como se refe-
riu o sociólogo Antônio Lavare-
da, um expert em pesquisas, a 
um dos meus textos na Folha 
de São Paulo. Essa devastada 
paisagem, que retrata o país, 
encaixa-se no ciclo das paixões 
tristes, descritas por Dubet, e 
que tem como mecanismo ge-
rador a agregação das peque-
nas desigualdades.

A nova leitura social não mais 
leva em conta as desigualda-
des coletivas, cujo modelo se 
ancora(va) na divisão da pirâ-

mide social em classes – topo 
rico, classes médias e base 
pobre -, mas passa a conside-
rar desigualdades múltiplas 
e singulares. Dentro de uma 
mesma classe, são diferentes 
as demandas, atitudes e com-
portamentos dos componen-
tes.

Referência significativa é a 
que se observa, por exemplo, 
nos eleitores de Lula e Bolso-
naro, onde participantes das 
alas contrárias diferem em suas 
ações do cotidiano e em sua 
expressão zangada e cheia de 
virulência.

Significa que a sociedade, por 
meio de seus núcleos, opina e 
clama por demandas. Movi-
mentos setoriais enchem as 
ruas, amparados em discur-
sos focados em demandas de 
gênero, raças, opções sexuais, 
etnias, salários, liberdade de 
expressão.

Os populistas se aproveitam 
dos estoques de ódio para en-
feitar a glorificação. Vestem o 
manto do pai, do irmão prote-
tor, do amigo, do Salvador da 

sumidor possa saber 
se a medida refletiu na 
redução nos preços nas 
bombas.

“Não é justo a gente fa-
zer esse grande esforço e 
a redução de imposto ficar 
na margem do posto de 
gasolina ou da distribui-
dora, portanto o Procon 
vai estar nas ruas fazen-
do essa avaliação e essa 
divulgação dos preços 
da gasolina em São Pau-
lo para informar o consu-
midor para que ele possa 
lutar pela expectativa de 
redução de preço da ga-
solina na bomba, que vai 
ser de cerca de R$ 0,48”, 
afirmou o governador.

A resolução da Secreta-
ria da Fazenda também 
reduz para 18% o ICMS 
da energia elétrica e ser-
viços de comunicação.

da nesta segunda-feira, o 
valor chega a R$ 1,26 em 
1º de julho, o que repre-
senta R$ 0,48 de colabo-

ração à redução do preço 
na bomba.

O governador também 
anunciou que o Procon 

irá divulgar os preços 
médios dos combustí-
veis antes da redução 
do ICMS para que o con-
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à  PECUÁrIa

à  LOTErIa

Fernandópolis, Estrela d’Oeste, Frutal 
e Campo Florido estão na rota do 
Confina Brasil, da Scot Consultoria

Dois moradores de Votuporanga 
acertam na quina e 
faturam r$ 35 mil cada

O Confina Brasil realiza visitas em propriedades focadas em produção pecuária de corte intensiva

O sorteio 2.494 da Mega Sena foi realizado no último sábado, 25

Nesta terça-fei-
ra, 28, os mu-
nicípios de 
Fernandópolis 

(SP), Estrela d’Oeste (SP), 
Frutal (MG) e Campo Flo-
rido (MG) recebem a ex-
pedição Confina Brasil, 
que coleta informações 
da pecuária intensiva e 
analisa dados relacio-
nados a manejo, gestão, 
índices zootécnicos, in-
fraestrutura, nutrição e 
sanidade, entre outros 
fatores de produção.

“É a terceira edição 
de nossa expedição. 
Estamos motivados em 
coletar o máximo de in-
formações sobre as pro-
priedades que visita-
remos. Nosso principal 
objetivo é mostrar as par-
ticularidades de cada re-
gião do país e como elas 
refletem em sua ativida-
de pecuária”, comenta a 
equipe.

O Confina Brasil é uma 
pesquisa-expedicioná-
ria promovida pela Scot 
Consultoria que cruza o 
país e realiza visitas em 
propriedades focadas em 

produção pecuária de 
corte intensiva. O objeti-
vo desta jornada é coletar 
informações verdadeiras, 
adquirindo conhecimen-
to das melhores práticas 
aplicadas em confina-
mentos e semiconfina-
mentos nas diversas re-
giões produtoras.

Em cada visita, a equi-
pe dará atenção à co-
mercialização do gado 
confinado, manejo, índi-
ces zootécnicos, gestão, 
nutrição, infraestrutu-
ra e sanidade, a fim de 
analisar e entender a 
lida diária do pecuarista 
brasileiro. A expectativa 

da Scot Consultoria é de 
que o Confina chegue ao 
número de 210 proprieda-
des visitadas e cerca de 
2,5 milhões de cabeças 
de gado mapeadas.

A primeira rota contará 
com duas equipes traba-
lhando simultaneamente 
em cidades diferentes.

Confira o cronograma 
do Confina Brasil em SP 
e MG. Serão duas equi-
pes a campo que pas-
sarão pelas seguintes 
cidades:

EquipE 1:
l 29 de junho – Araguari 

e Tupaciguara (MG)
l 30 de junho – Monte 

Alegre de Minas e Ca-
pinópolis (MG)

l 01 de julho – Santa Vi-
tória (MG)

 A EquipE 2 visiTArá 
 Os sEguinTEs
 municípiOs:
l 29 de junho – Pereira 

Barreto e Santa Clara 
d’Oeste (SP)

l 30 de junho – União de 
Minas e Campina Verde 
(MG)

l 01 de julho – Frutal 
(MG)
O Confina Brasil possui 

o patrocínio e parcerias 
das seguintes empresas:
l patrocinadores Ouro: 

Casale, Coimma, Elan-
co, FS Bioenergia, iRan-
cho, Nutron e UPL.

l patrocinadores prata: 
Associação Brasileira 
de Angus, Reenergisa 
e Zinpro.

l patrocínio montadora: 
Mitsubishi.

l parceiros institucio-
nais: Embrapa e Hos-
pital de Amor.
Para acompanhar essa 

jornada e testemunhar 
histórias incríveis, bas-
ta acessar o Instagram 
@confinabrasil e o site 
confinabrasil.com.

Dois moradores de Vo-
tuporanga acertaram a 
quina e faturaram cada 

um R$ 35.919,96 no sor-
teio 2.494 da Mega Sena, 
realizado no último sába-
do, 25. 

Ambos realizaram 

apostas simples, ou seja, 
de R$ 4,50, na Luz Loté-
rica, localizada no Termi-
nal Rodoviário Leonidas 
Pereira de Almeida. 

Além dos dois, outros 
quatro votuporanguen-
ses faturaram R$677,05 
ao acertaram a quadra no 
mesmo sorteio.
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SUA OBRA
MERECE O
MELHOR
A maior variedade de 
acabamentos e condições 
especiais de pagamento você 
encontra aqui.

Fernandópolis: (17) 3465-9399         (17) 99791-5030
Av. Carlos Barozzi, 982 – Brasilândia
Ouroeste: (17) 3843-1315 - Av. dos Bandeirantes, 1995
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à  COnTra a GrIPE 

à  MaCEDÔnIa 

à  SEGUrança

Drive 
Thru de 
vacinação 
acontece 
nesta terça

Município conquista 
veículos para a frota

Patrulhamento rural 
tem início em Macedônia

Campanha vai imunizar toda 
população acima e 6 meses de idade 

Um carro será destinado ao setor social e outros dois veículos para a saúde

Patrulhamento é realizado com ajuda da atividade delegada

A Prefeitura de 
Fernandópo-
lis, por meio 
da Secretaria 

Municipal da Saúde, pro-
move nesta terça-feira, 28, 
o Drive Thru da vacinação 
contra a Gripe.

A imunização será rea-
lizada em frente à Prefei-
tura, na Rua Porto Alegre 
– 350, Jardim Vila Nova, 
das 16h às 19h. Poderão 
ser imunizadas todas as 
pessoas acima de 06 meses 
de idade e que ainda não 

tenham recebido a dose 
esse ano.

A vacina, disponibilizada 
pelo Governo Federal imu-
niza contra três subtipos 
da gripe: H1N1, H3N2 e 
Influenza B. O secretário 
Municipal de Saúde alerta 
sobre a importância do Dri-
ve. “Toda população terá a 
oportunidade de ser imu-
nizada contra a Gripe de 
maneira rápida, prática e 
segura. Nossos profissio-
nais estarão de prontidão 
atendendo todos os veículos 
que passarem pelo local”, 
disse Ivan Veronesi.  

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

O município de 
Macedônia 
conquistou 
através do 

governo do Estado de 
São Paulo, um carro zero 

km para o setor social, 
uma ambulância e uma 
van para a saúde, que já 
chegaram para atender 
a população.

O objetivo é continuar 
renovando a frota de ve-
ículos, tudo para melhor 

atender a população.
“Agradecemos mais uma 

vez o governador do Esta-
do, Rodrigo Garcia; a de-
putada estadual, Analice 
Fernandes pela indicação 
da van para a saúde; o 
vereador Wilson Souza 

“Pardal” e a vereadora Keli 
Cristina pela solicitação 
da van; a deputada esta-
dual, Adriana Borgo e ao 
vereador Edvaldo Fechio 
pela ambulância.”, agra-
dece o prefeito, Reginaldo 
Marcomini.

 Da rEDaçãO

contato@oextra.net

No último sábado, 25, 
começou o patrulhamen-
to rural em Macedônia, 
realizado com ajuda da 
atividade delegada, atra-
vés da secretaria de agri-
cultura e abastecimento 
do Estado de São Paulo, 
para realizar o apoio à se-
gurança aos produtores 
rurais do município.

“Agradecemos o en-
tão deputado estadual 
Itamar Borges, que na 
época era o secretário 
da agricultura e abas-
tecimento, por nos 
contemplar com essa 

viatura e também ao 
governador do Esta-
do, Rodrigo Garcia, por 
apoiar as necessidades 
da nossa cidade.” de-
clarou o prefeito Regi-
naldo Marcomini.

 Da rEDaçãO

contato@oextra.net
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à  SOB InVESTIGaçãO

à  EM BaDy BaSSITT
à  TrÁFICO

Corpo é encontrado 
em casa abandonada 
em Fernandópolis

Ex-dupla sertaneja é
presa pela Polícia Federal
por tráfico de drogas

Trio de 
adolescentes 
é apreendido 
com crack
e maconha

A vítima não portava nenhum documento

Em 2009, ambos já haviam
sido presos com 7 quilos
de cocaína em Santa Fé do Sul

Jovens foram flagrados durante 
abordagem em um ônibus

Na tarde do último 
sábado, 25, três adoles-
centes de Iturama foram 
apreendidos pela Polí-
cia Militar durante uma 
abordagem em um ôni-
bus na rodovia Percy Wal-
dir Semeghini, em Fer-
nandópolis, após serem 
flagrados em posse de 
meio tijolo de maconha 
e três porções de crack.

De acordo com informa-
ções da PM, os três se-
guiam na linha Carneiri-
nho/MG a Fernandópolis. 
Os policiais receberam 
informações da polícia 
mineira que os suspeitos 
transportavam drogas e 

seguiam para o Estado 
de São Paulo.

Sabendo da chegada 
dos suspeitos, uma bar-
reira foi montada na rodo-
via para interceptar o ôni-
bus. Os três adolescentes 
foram apreendidos e en-
caminhados ao Plantão 
Policial de Fernandópolis.

Um dos jovens já tinha 
antecedentes por furto 
de uma motocicleta em 
Populina, enquanto os 
outros dois tinham pas-
sagem por envolvimento 
com drogas. Eles perma-
neceram à disposição da 
Justiça e responderão 
por Tráfico de Drogas e 
Associação para o Trá-
fico.

 Da rEDaçãO

contato@oextra.net

Além das drogas, também foram apreendidos
um celular e R$ 299 em dinheiro

Na noite do úl-
timo sábado, 
25, o corpo de 
um homem 

foi encontrado em um 
conjunto de casas em 
fase de construções que 
foram abandonadas por 
uma construtora no bairro 
Jardim Santa Bárbara em 
Fernandópolis.

Populares acionaram as 
autoridades após perce-
berem algo estranho no 
local em que o corpo foi 
encontrado. A Polícia 
Militar esteve no local 
juntamente com o Samu, 
que constatou a morte da 
vítima.

A vítima não portava 
nenhum documento, e um 
inquérito deve ser aberto 
para investigar o caso. 

Em um trabalho con-
junto da Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Fede-
ral e Policiais Militares 
do 52º Batalhão, foi pre-
sa a ex-dupla sertaneja 
Glaucinei & Glaucimar, 
formada por dois irmãos, 
na cidade de Bady Bas-
sitt.

De acordo com a PF, 
havia um mandado de 
prisão preventiva ex-
pedido pela 2ª Vara Cri-
minal de Aparecida do 
Taboado (MS) contra os 
irmãos, por tráfico de 
drogas e associação para 
o tráfico.

Em 2009, ambos já ha-
viam sido presos com 

7 quilos de cocaína em 
Santa Fé do Sul.

Um dos irmãos foi sur-
preendido no domin-
go, 26, com um quilo de 
cocaína no pedágio da 
BR-153, próximo a Bady 
Bassitt. No momento do 
flagrante, o cantor ser-
tanejo apresentou docu-
mentação falsa.

Na manhã de segun-
da-feira, 27, os Policiais 
Rodoviários Federais 
surpreenderam o outro 
irmão, também em Bady 
Bassitt. Ele tentou fugir 
da abordagem, sendo 
perseguido e capturado 
em seguida. Ele também 
apresentou documenta-
ção falsa para os Poli-
ciais. 

A PRF conduziu o ex-
cantor a Delegacia da 
Polícia Federal em Rio 
Preto, onde ele recebeu 
voz de prisão por uso de 

documentação falsa e 
também foi dado cum-
primento ao mandado 
de prisão preventiva que 
havia contra ele.

Havia um mandado de prisão preventiva
expedido pela 2ª Vara Criminal de 

Aparecida do Taboado contra os irmãos

 Da rEDaçãO

contato@oextra.net
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à  DESTaQUE

à  DECEPçãO

Equipe de Fernandópolis é vice-
campeã brasileira de Powerlifting 
e bate recorde em competição

Fefecê encerra participação
na Segundona com derrota

Dos 12 atletas fernandopolenses, 
10 conquistam medalha de ouro

Com o resultado, a Águia terminou na
vice-lanterna do grupo 1 com 8 pontos

 Da rEDaçãO

contato@oextra.net

E pelo 10º ano 
consecutivo 
Fernandópolis 
figurou entre as 

três melhores equipes do 
Brasil de Powerlifting 
(Levantamento de Peso). 
Os atletas fernandopo-
lenses da AFAF – Asso-
ciação Fernandopolense 
dos Atletas de Força-, 
mais uma vez mostraram 
porque Fernandópolis se 
tornou tão conhecida no 
esporte.

Os 12 atletas estive-
ram em Ibirá participan-
do do Campeonato Bra-
sileiro, que reuniu cinco 
estados da federação, e 
10 deles conseguiram 
medalha de ouro e outros 
dois conseguiram meda-
lha de prata. Os excelen-
tes resultados deixaram 
Fernandópolis com o 2º 
lugar do pódio na classi-
ficação geral por equipe.

O destaque ficou para 
o atleta Renan Moreno, 
hexa campeão mundial, 
que após tratar uma le-
são, voltou da melhor 
forma às competições 
nacionais. Além de ser 
campeão no Supino 
com 270kg levantados, 
ainda foi eleito melhor 
atleta da competição 
tendo o maior peso le-
vantado.

Ele ficou parado pra-
ticamente 3 anos após 
uma lesão no ombro. Sua 
última competição havia 
sido em 2019, no Texas, 
quando sagrou-se hexa-
campeão mundial. Este 
ano ele voltou a competir 
no Campeonato Paulista 
e também foi campeão 
com 240kg.

OurO Em minAs
Também no domingo, 

outro atleta fernando-
polense da AFAF fez 
bonito representando 
a cidade de Uberlândia 

no Campeonato Minei-
ro, realizado na mesma 
cidade. Leonam Egas 
foi campeão e ainda ba-
teu o recorde brasileiro 
da categoria pela IPF 
com 280kg no Levan-
tamento Terra. A Inter-
national Powerlifting 

Federation, é a uma das 
federações esportivas 
internacionais que re-
gulamenta e promove o 
levantamento de peso 
básico

rEcOnHEcimEnTO
Mesmo com recente 

infortúnio coma Prefei-

tura, que negou auxílio 
para que dois atletas 
fernandopolenses pu-
dessem disputar o mun-
dial, o líder da equipe, 
Aparecido Junior cobrou 
ao menos que os vere-
adores coloquem em 
votação o projeto de Lei 

de autoria do vereador 
João Paulo Cantarella 
que reconhece a AFAF 
como entidade de inte-
resse público. O projeto 
já foi protocolado, mas 
ainda tramita na Câma-
ra Municipal de Fernan-
dópolis.

O Fernandópolis en-
cerrou sua participação 
na Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista 
2022 com derrota para a 
Inter de Bebedouro pelo 
placar de 2 a 0. A parti-
da aconteceu no último 

sábado, 25, no estádio 
Sócrates Stamato, em 
Bebedouro.

Os gols da partida 
foram marcados por 
Marcos Alexandre, aos 
5 minutos do primeiro 
tempo, e Chrytian Noto 
de Souza, aos 20 minu-
tos.

Com o resultado, o Fer-
nandópolis se despediu 
da competição com 8 
pontos e a quinta posi-
ção na chave, enquanto 
a Inter terminou na vi-
ce-liderança do grupo 1 
com 21 pontos e garantiu 
vaga na próxima etapa 
da competição. Fefecê foi derrotado por 2 a 0
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O crAvO E A rOsA
Terça-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
Terça-feira, 19h15

Gustavo e Teca prestam 
socorro a Samuel. Ânge-
lo se desespera ao saber 
que Samuel foi atropela-
do. Marcela encontra al-
gumas falhas no caso de 
Clarice. Moa se preocupa 
com Pat. Kaká Bezerra é 
escalado para ser o dub-
lê de Andréa Pratini de-
pois que ela dispensa os 
serviços de Pat. Bob Wri-
ght vai à casa de Danilo. 
Pat faz uma proposta de 
trabalho para Olívia. Al-
fredo flagra Joca e Olí-
via juntos e o sogro pe-
de que o ilustrador não 
comente nada com Pat. 
Ítalo vai ao hospital ten-
tar falar com Samuel, e 
não acredita quando ele 
afirma ter visto Clarice 
na rua. Anita lembra de 
um de seus encontros 
com Clarice. 

ALém DA iLusÃO
Terça-feira, 18h00

Davi decide procurar a 
proprietária da empre-
sa de manutenção dos 
teares. Úrsula acredita 
que Neide tem um ca-
so com Ambrósio. Abel 
ameaça revelar o segre-
do de Lucinha. Joaquim 
ordena que Abel sabote 
a tecelagem novamente. 
Isadora conta para Rafa-
el que marcou a data de 
seu casamento com Jo-
aquim. Leônidas cobra 
de Benê e Fátima o pe-
dido que fez a eles. Ma-
tias adultera o chá que 
Manuela prepara para 
Heloísa. Úrsula confir-
ma suas suspeitas sobre 
Ambrósio. Abel sabota a 
tecelagem e Tenório se 
acidenta. Davi descobre 
quem é a dona da falsa 
empresa que Joaquim 
contratou.

cArinHA DE AnJO
Terça-feira, 20h30

Padre Gabriel cobra res-
postas de Gustavo após 
ver as fotos. Gustavo se 
sente julgado por todos. 
Leonardo envia um áu-
dio para Flávio, diz que o 
plano deu certo, que es-
tá indo viajar e que espe-
ra voltar em meio a uma 
depressão total na famí-
lia Lários. Gustavo vai 
até a casa de Fátima pa-
ra conversar com Cecília. 
Dulce diz ao avô durante 
o jantar que gostaria de 
fazer ele ficar feliz, mas 
isso é difícil. Cecília diz 
para Gustavo que acha 
melhor os dois fingirem 
serem casados aos finais 
de semana para que Dul-
ce Maria não sofra duran-
te o processo de sepa-
ração. Gustavo implora 
para que Cecília acredite 
que ele jamais lhe traiu.

cHAmAs DA viDA
Terça-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
Terça-feira, 21h00

Guta termina o relacio-
namento com Tadeu. Ta-
deu pede perdão a José 
Leôncio. Zuleica conta a 
Tenório que Marcelo já 
sabe que é irmão de Gu-
ta. Juma se sente sozi-
nha. O Velho do Rio ten-
ta punir o fazendeiro e 
os capangas que atea-
ram fogo à mata. Trinda-
de afirma que quem ga-
nhar a sela de prata irá 
mandar na fazenda. Filó 
convence Tadeu de que 
ele é filho de José Leôn-
cio. Marcelo se arrepende 
de ter ajudado na venda 
de terras de Tenório. Jo-
sé Leôncio acorda com 
um mau pressentimen-
to. O Velho do Rio agoni-
za em forma de sucuri.

resumo de novelas

áriEs
A Lua Nova 
pode trazer 
uma ener-

gia de renovação à vi-
da doméstica. Por isso, 
busque propor melho-
rias que favoreçam os 
envolvidos. É funda-
mental aperfeiçoar a 
forma como você se ar-
ticula com as pessoas 
na gestão das rotinas, 
já que a Lua transita no 
eixo comunicação-co-
tidiano. 

TOurO 
O céu da se-
mana tende 
a oportuni-

zar o aprimoramento 
das suas habilidades 
práticas e diplomá-
ticas nas relações, já 
que a Lua transita en-
tre o setor material e o 
social, passando pela 
fase nova quando es-
tiver na área comuni-
cativa. Tente articular 
ideias com o entorno 
para elevar a eficácia 
das ações.

gêmEOs
A Lua Nova 
passa pela 
área mate-

rial, o que tende a lhe 
fazer otimizar recursos 
e buscar fontes de in-
vestimento. Seu olhar 
pode se direcionar pa-
ra a vida privada e isso 
é essencial para orga-
nizar melhor seus in-
teresses e a rotina do-
méstica, pois a Lua 
transita entre seu sig-
no e o setor familiar.

câncEr 
Fase de au-
toaprimo-
ramento . 

Enquanto você supera 
desafios, você tende a 
redescobrir recursos in-
teriores que podem ser 
usados para aprimorar 
sua relação com o en-
torno. Isso ocorre por-
que a Lua transita no ei-
xo crise-comunicação, 
ficando nova ao passar 
por seu signo.

LEÃO
B u s q u e 
respeitar 
as pausas, 

pois elas são importan-
tes para o bem-estar, 
sobretudo neste mo-
mento. O céu da se-
mana pode despertar 
seu lado fraterno e co-
laborativo, o que aju-
da com alianças que 
elevem a produtivida-
de do dia a dia, pois 
a Lua transita entre o 
setor de amizades e o 
material. 

virgEm
P r o c u r e 
va lo r izar 
ações reali-

zadas em parceria du-
rante este ciclo. Su-
as ambições tendem a 
ser despertadas, além 
de que seu foco se di-
reciona para as provi-
dências fundamentais 
à concretização dos 
seus objetivos, pois a 
Lua se desloca entre o 
setor profissional e seu 
signo.

LiBrA
Este mo-
mento as-
t ro lógico 

tende a lhe fazer se 
abrir a oportunidades. 
O céu da semana po-
de favorecer o amadure-
cimento pessoal tendo 
como base de reflexão 
as transformações da 
vida e os atuais desa-
fios, já que a Lua se 
desloca entre o setor 
espiritual e o de crise.

EscOrpiÃO
É preci-
so dar va-
lor às tro-

cas de conhecimento 
que enriquecem as 
relações. O momento 
pode indicar uma fase 
de grande aprendiza-
do que lhe fará desa-
brochar para o mundo 
e criar oportunidades 
para sua vida, pois a 
Lua transita entre o se-
tor íntimo e o das ami-
zades.

sAgiTáriO 
Os contra-
tempos se 
m o s t r a m 

úteis para avaliar com-
portamentos. Momen-
to propício para aper-
feiçoar suas parcerias, 
o que envolve um pro-
cesso de transforma-
ção que exige sutileza 
e cumplicidade, visto 
que a Lua transita en-
tre a área de relaciona-
mentos e a profissional.

cApricórniO 
As afinida-
des podem 
aflorar no 

trato humano, mas a di-
versidade se mostra im-
portante. O céu da se-
mana tende a favorecer 
ações que melhorem o 
cotidiano e elevem seu 
bem-estar e o de seus 
conviventes, já que a 
Lua se desloca entre o 
setor das rotinas e da 
espiritualidade.

AquáriO
O dia a dia 
tende a se 
renovar com 

a Lua Nova na área das 
rotinas, oportunizan-
do mudanças que ele-
vam a qualidade da 
rotina. A fase pode 
promover uma gradual 
interiorização que lhe 
ajuda a rever priorida-
des e definir premis-
sas para sua vida, já 
que a Lua se desloca 
entre o setor social e 
o íntimo. 

pEiXEs 
O exercí-
cio da em-
patia tende 

a ganhar corpo. Mo-
mento importante pa-
ra suas vivências no 
âmbito coletivo, o que 
lhe ajuda a valorizar 
afinidades e promo-
ver ajustes que me-
lhorem a dinâmica in-
terpessoal, pois a Lua 
transita no eixo famí-
lia-relacionamentos, 
entrando em fase no-
va na área social. 

Horóscopo
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

social
Conselho de enfermagem
vai apurar denúncia
de Klara Castanho sobre
vazamento
Entidade tomou 
conhecimento 
da exposição 
da violência 
contra a atriz

celebridades

Klara revelou no sábado (25) que foi vítima de um estupro

 Da rEDaçãO

contato@oextra.net

O Coren-SP (Con-
selho Regional 
de Enferma-
gem de São 

Paulo) declarou em nota 
publicada em seu site 
no último domingo (26) 
que irá apurar a possível 
infração ética praticada 
por uma profissional de 
enfermagem que teria 
vazado as informações 
referentes à atriz Klara 
Castanho, 21.

Klara revelou neste sá-
bado (25) que foi vítima 
de um estupro e manteve 
a gestação, entregando 
a criança para adoção 
após o nascimento. A 
atriz relatou que, ainda 
sob o efeito da anestesia 
do parto, uma enfermeira 
a ameaçou com o vaza-
mento da sua situação.

“No dia em que a 
criança nasceu, eu, 
ainda anestesiada do 
pós-parto, fui abordada 
por uma enfermeira que 
estava na sala de cirur-
gia. Ela fez perguntas e 
ameaçou: ‘Imagina se 
tal colunista descobre 

essa história’. Eu esta-
va dentro de um hos-
pital, um lugar que era 
para supostamente para 
me acolher e proteger”, 
escreveu Klara em seu 
Instagram.

Leia a íntegra da nota 
publicada no site da ins-
tituição:

“O Coren-SP, assim 
como a sociedade brasi-
leira, tomou ciência neste 
final de semana da situ-
ação exposta por atriz, 
que menciona, em uma 
carta aberta, ter sido 
alvo de ameaça de uma 
enfermeira e a seguinte 
confirmação por colunis-
ta da imprensa a respei-

to de informações sobre 
a entrega para adoção 
de um bebê fruto de um 
estupro.

Compete ao Coren-SP 
apurar as situações em 
que haja infração ética 
praticada por profissional 
de enfermagem e adotar 
as medidas previstas no 
Código de Processo Ético 
dos Conselhos de Enfer-
magem (Resolução Cofen 
nº 370/2010).

Nesse sentido, o conse-
lho seguirá os ritos e ado-
tará os procedimentos 
necessários para a de-
vida investigação, como 
ocorre em toda denúncia 
sobre o exercício profis-

sional. Assim, o Coren-SP 
ressalta a cautela neces-
sária sejam tomadas as 
medidas corretas para a 
apuração dos fatos.

O conselho manifesta 
sua solidariedade à atriz 
e reafirma seu compro-
misso cotidiano com a 
ética profissional da en-
fermagem e com a se-
gurança da assistência 
prestada pela categoria. 
Tão logo venha a dispor 
das informações neces-
sárias para a investiga-
ção, o Coren-SP reforça 
que todos os procedi-
mentos para apuração 
serão devidamente rea-
lizados.”

Parabéns 
e muitos 
anos 
de vida 
para ela, 
sabrina 
Lima!

ulisses 
vares 

completa 
mais um 

ano de 
vida nesta 
terça-feira. 
Parabéns!

Lara schepis é uma das
homenageadas desta edição!


