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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 29/06/22
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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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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Fernandópolis registra mais 301 casos de Covid-19

Fernandópolis receberá R$ 200 mil para custeios na área da saúde

Carlão Pignatari libera 
emendas para 55 cidades 
do interior paulista

Página A2

‘Arraiá Pracinha da 
Cultura’ é sucesso de 
público e surpreende 
organização
Evento foi realizado no último sábado, 25,
com atrações musicais e comidas típicas. Página A6

Investigadores da
DISE prendem 2 homens
por tráfico de drogas
Foram apreendidos 140 kg de maconha.                                                    Página A4

Convocados do 
‘Bolsa Trabalho’ 
devem apresentar 
documentação
Em Fernandópolis 200 
pessoas foram selecionadas

As 200 pessoas selecio-
nadas do Programa 
Bolsa Trabalho em 
Fernandópolis devem 

começar apresentar documentos 
para o processo de contratação. 

Os candidatos escolhidos de-
vem comparecer na Prefeitura, 
Rua Porto Alegre – 350 – Jardim 
Santa Rita até o dia 07 de julho, 
no horário das 8h30 às 16h30. 
Página A2

Município recebe visita 
técnica do secretário 
de Turismo de Brotas

A Prefeitura de Fernandópolis, 
por meio da equipe da Secretaria 
Municipal de Cultura e Turismo 

recepcionou o secretário de Turis-
mo da Estância de Brotas, Fábio 
Pontes. Página A3

Aluno Augusto 
Gazola, da Etec local, 
é prata na Olimpíada 
de Química de SP
Desafio é composto por redação
e prova de conhecimentos

Visita promovida pela Prefeitura 
contou com apoio da ACIF e COMTUR

A competição é uma oportunidade de selecionar 
estudantes paulistas para a delegação da Olimpíada 
Ibero-americana de Química (OIAQ) e da Olimpíada 
Internacional em Química (IChO). Página A5
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à  POLÍTICA

Carlão Pignatari libera emendas 
para 55 cidades do interior paulista

Fernandópolis receberá R$ 200 mil para custeios na área da saúde

O presidente da 
Assembleia 
Legislativa do 
Estado de São 

Paulo, deputado Carlão 
Pignatari, conquistou 
69 emendas para inves-
timentos em 55 muni-
cípios e instituições do 
interior paulista. O total 
de recursos supera R$ 21 
milhões e será aplicado 
em áreas como da saú-
de, educação, assistên-
cia social, infraestrutura, 
saúde animal, esporte e 
lazer, reforma de prédios 
públicos, entre outros.

“Estamos trabalhan-
do constantemente para 
melhorar a vida das pes-
soas. Todos os prefeitos e 
prefeitas, e instituições, 
estão sendo informados 
de mais essa conquista. 
Quero agradecer ao novo 
governador Rodrigo Gar-
cia, que sabe das neces-
sidades dos municípios 
e de imediato atendeu 
nossos pedidos. A popu-
lação paulista pode con-
tinuar contando comigo 
sempre”, disse Carlão 
Pignatari.

Abaixo, a lista dos mu-
nicípios beneficiados:
l Américo Brasiliense - R$ 500 

mil em reforma na Unidade 
Básica de Saúde Municipal;

l Araçatuba - R$ 200 mil em 
custeio na área da saúde;

l Araçatuba - R$ 800 mil des-
tinados para assistência 
social;

l Boa Esperança do Sul - R$ 
500 mil investidos no Centro 
de Múltiplo Uso;

l Bocaina - R$ 100 mil para 
aquisição de novos veículos;

l Catiguá - R$ 150 mil para 
investimentos na saúde;

l Charqueada - R$ 750 mil 
destinados a reforma na 
Unidade de Saúde Munici-
pal;

l Colina - R$ 60 mil investidos 
em custeio na área da saú-
de;

l Colina - R$ 175 mil em assis-
tência social;

l Cosmorama - R$ 500 mil 
destinados para reforma e 
ampliação de escola muni-
cipal;

l Cotia - R$ 1 milhão enviados 
para infraestrutura em as-
sistência social;

l Cravinhos - R$ 70 mil para 
Coordenadoria de Defesa e 
Saúde do Animal;

l Dolcinópolis - R$ 50 mil para 
custeios na área da saúde;

l Estrela d’Oeste - R$ 350 mil 
investidos em desenvolvi-
mento social;

l Fernandópolis - R$ 200 mil 
para custeios na área da 
saúde;

l Gastão Vidigal - R$ 300 mil 
para área de Desenvolvi-
mento Regional;
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construção do ginásio de 
esportes;

l Palestina - R$ 300 mil em 
infraestrutura de Desenvol-
vimento Regional;

l Pedranópolis - R$ 170 mil des-
tinados a infraestrutura de 
Desenvolvimento Regional;

l Penápolis - R$ 800 mil para 
Desenvolvimento Regional, 
investidos entre recapea-
mento, pavimentação e re-
forma na Unidade Básica de 
Saúde;

l Penápolis - R$ 200 mil inves-
tidos em Desenvolvimento 
Social;

l Piedade - R$ 300 mil desti-
nados para assistência so-
cial;

l Populina - R$ 150 mil para 
custeios na saúde;

l Porto Ferreira - R$ 400 mil 
liberados para assistência 
social;

l Quintana - R$ 225 mil para 
compra de ambulância para 
área da saúde;

l Salto - R$ 750 mil usados 
para Desenvolvimento Re-
gional para a Casa da Ju-
ventude;

l Santa Fé do Sul - R$ 100 mil 
para aquisição de veículo da 
área da saúde;

l Santa Rita do Passa Quatro 
- R$ 750 mil para custeios na 
saúde;

l Santa Rita do Passa Quatro 
- R$ 500 mil para assistência 
social;

l Santa Rita d’Oeste - R$ 225 

mil para compra de van na 
área da saúde;

l Santa Rosa do Viterbo - R$ 
200 mil investidos para com-
prar ambulância para a saú-
de;

l Santo Antônio do Aracan-
guá - R$ 250 mil destinados 
em Desenvolvimento Regio-
nal, para reforma e adequa-
ção do campo de futebol;

l São João das Duas Pontes - 
R$ 200 mil para reforma do 
Ginásio Municipal;

l São Roque - R$ 500 mil em 
infraestrutura de Desenvol-
vimento Regional;

l São Simão - R$ 200 mil para 
compra de ambulância na 
área da saúde;

l Sebastianópolis do Sul - R$ 
400 mil liberados para in-
fraestrutura de Desenvolvi-
mento Regional;

l Trabiju - R$ 600 mil usados 
para iluminação e Desenvol-
vimento Regional;

l Valparaíso - R$ 300 mil para 
custeio na saúde;

l Vargem Grande Paulista - R$ 
500 mil para infraestrutura de 
Desenvolvimento Regional;

l Vitória Brasil - R$ 50 mil para 
Coordenadoria de defesa e 
saúde animal;

l Votuporanga - R$ 250 mil 
usados para aquisição de 
equipamentos e assistência 
social;

l Zacarias - R$ 350 mil desti-
nados para construção de 
piscina coberta para o CCI.

l Ibiúna - R$ 500 mil destina-
dos para infraestrutura de 
Desenvolvimento Regional;

l Itapecerica da Serra - R$ 400 
mil liberados para infraes-
trutura de Desenvolvimento 
Regional;

l Itapura - R$ 300 mil para De-
senvolvimento Regional;

l Jaú - R$ 200 mil para custeio 
de investimentos na saúde;

l Jales - R$ 400 mil em infraes-
trutura de Desenvolvimento 
Regional;

l Luis Antônio - R$ 200 mil 
para compra de ambulância;

l Magda - R$ 200 mil inves-
tidos na reforma de prédio 
municipal;

l Mairinque - R$ 500 mil des-
tinados para a área dos es-
portes;

l Mendonça - R$ 500 mil para 
construção de Galpão Múl-
tiplo Uso;

l Meridiano - R$ 800 mil usa-

dos para assistência social;
l Mirassol - R$ 800 mil inves-

tidos em infraestrutura de 
Desenvolvimento Regional;

l Murutinga do Sul - R$ 300 
mil destinados para custeio 
na área da saúde;

l Neves Paulista - R$ 100 mil 
para aquisição de equipa-
mentos em Desenvolvimen-
to Regional;

l Nhandeara - R$ 200 mil usa-
dos em Desenvolvimento 
Regional para reforma e 
ampliação;

l Nova Castilho - R$ 200 mil 
em Desenvolvimento Regio-
nal para recapeamento;

l Nova Independência - R$ 
300 mil em infraestrutura de 
Desenvolvimento Regional;

l Orindiúva - R$ 300 mil em re-
forma do prédio municipal 
na área de Desenvolvimento 
Regional;

l Ouroeste - R$ 1 milhão para 

à  ATé 07 DE juLhO

Convocados do Programa 
‘Bolsa Trabalho’ devem 
apresentar documentação
Em Fernandópolis 200 pessoas foram selecionadas

As 200 pessoas selecio-
nadas do Programa Bol-
sa Trabalho em Fernan-
dópolis devem começar 
apresentar documentos 
para o processo de con-
tratação. Os candidatos 

escolhidos devem com-
parecer na Prefeitura, 
Rua Porto Alegre – 350 
– Jardim Santa Rita até o 
dia 07 de julho, no horário 
das 8h30 às 16h30.

No ato da assinatura 
do Termo de Adesão ao 
programa, os seleciona-

dos devem apresentar os 
seguintes documentos: 
RG; CPF, CTPS, compro-
vante residencial, termo 
de adesão ao programa 
Bolsa Trabalho e foto 3x4. 

O objetivo do programa 
é oferecer renda e quali-
ficação profissional para 

as pessoas em situação 
de vulnerabilidade. Pelo 
programa estadual, os 
beneficiários recebem 
bolsa-auxílio de R$ 540 
por mês, durante cin-
co meses. Eles também 
participam de curso de 
qualificação, que são ofe-

recidos pela Universida-
de Virtual do Estado de 
São Paulo (Univesp), com 
duração de 80 horas.  Em 
contrapartida, os selecio-
nados executam serviços 

administrativos ou de 
zeladoria em órgãos pú-
blicos municipais quatro 
horas diárias, cinco dias 
por semana, pelo período 
de 150 dias. 
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à  FERNANDÓPOLIS

à  PANDEMIA

Município recebe visita 
técnica do secretário 
de Turismo de Brotas

Covid-19:
mais 301
casos são
registrados

Visita promovida pela Prefeitura contou com apoio da ACIF e COMTUR

Outros 61 pacientes de 
Fernandópolis aguardam resultados
de exames para a doença 

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

Mais um Bole-
tim Epide-
miológico 
foi divulga-

do nesta terça-feira, 28. 
Foram registrados mais 
301 casos positivos para 
Covid-19 em Fernandó-
polis em relação ao ante-
rior, publicado na última 
terça-feira, 21. O núme-
ro chega a 24.730 infec-
tados desde o início da 
pandemia. 

O informativo traz 
44.176 testes negativos e 
23.983 pessoas curadas. 

61 pacientes aguardam 
resultados de exames 
para a doença. 

Até o momento, 391 
pessoas já morreram 
devido a complicações 
da Covid-19 no municí-
pio. 

Conforme deliberação 
da Secretaria Estadual da 
Saúde, todas as pessoas 
com síndromes gripais 
são testadas por meio 
da coleta de exames para 
Covid-19. A testagem é 
realizada de acordo com 
o período de início dos 
sintomas, por PCR ou 
Teste Rápido.
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No último final 
de semana, a 
Prefeitura de 
Fernandópo-

lis, por meio da equipe 
da Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo re-
cepcionou o secretário de 
Turismo da Estância de 
Brotas, Fábio Pontes.  

Durante sua vinda, 
Pontes participou de um 
encontro com diversos 
secretários municipais, 
vereadores e profissio-
nais da Prefeitura, falan-
do sobre a importância 
de todas as secretarias 
trabalharem unidas para 
alcançar o sucesso nos 
projetos e ações voltadas 
ao turismo local. Também 
foi montada uma progra-
mação especial de visi-
tas técnicas em diversos 
pontos turísticos da ci-
dade.

“Vi um município que 
realmente está traba-
lhando para o fomento do 
turismo. Fernandópolis é 
uma cidade com alta gas-
tronomia, parte de ciclo-
turismo muito avançada 

Secretário de Brotas em reunião com secretários municipais e vereadores

e turismo rural. É preciso 
que haja uma interação 
mais coesa da iniciativa 
privada e do poder pú-
blico para que os proje-
tos de fato aconteçam. 
Trago algumas ideias de 
Brotas para Fernandópo-
lis, pois o turismo é uma 
fonte econômica muito 
importante para a gera-
ção de emprego e renda 
de uma cidade. Tenho 
certeza que em breve vo-

cês estarão subindo mais 
esse importante degrau”, 
explanou Fábio Pontes.

 “Com certeza foi um fi-
nal de semana de muito 
aprendizado com a visita 
do secretário Fábio, uma 
indicação do Diretor da 
Secretaria de Turismo 
do Estado de São Paulo, 
Antonio Vaz Serralha em 
recente vinda a Fernan-
dópolis, agradecemos 
por cada orientação e in-

centivo. Também deixa-
mos um agradecimento 
especial a todos os em-
presários e comerciantes 
que nos recepcionaram 
e são apoiadores no for-
talecimento do turismo 
em nossa cidade”, disse 
o secretário municipal de 
Cultura, Cássio Araújo.

A visita do secretá-
rio contou também com 
o importante apoio da 
ACIF e COMTUR.

Secretário de Brotas conhecendo a Fazenda
São Pedro que é ponto turístico de Fernandópolis
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à  jALES

à  DESINTELIGêNCIA

Investigadores da DISE prendem 
dois homens por tráfico de drogas

Notificação de estacionamento causa
briga de motorista e funcionária da
Área Azul 

Foram apreendidos 140 kg de maconha

Uma câmera de segurança
flagrou a agressão

Na manhã des-
ta terça-feira, 
28, investiga-
dores da DISE 

de Jales abordaram um 
automóvel no Distrito de 
Ida Iolanda e localizaram 
em seu interior 99 tijolos 
de maconha, que pesa-
ram aproximadamente 88 
kg. Um rapaz de 24 anos 
foi preso em flagrante.

As polícias dos esta-
dos vizinhos já inves-
tigavam o rapaz há al-
gum tempo. Diante do 
flagrante, os policiais 

de MS foram até o local 
de onde observaram o 
veículo sair horas antes 
e localizaram mais 56 
tijolos de maconha, que 
pesaram cerca de 49 kg. 
Outro rapaz que estava 
no imóvel também foi 
preso em flagrante.

As investigações foram 
coordenadas pelos dele-
gados da DISE de Jales, 
Dr. Ademir Gasques San-
ches Júnior e Dr. Fernan-
do Casatti, de Três Lago-
as/MS.

Fonte: www.meu
foconews.net
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Na tarde do último sá-
bado, 25, uma motorista e 
uma funcionária da Área 
Azul de Jales se agrediram 
após um desentendimento 
por conta de uma notifi-
cação de estacionamento. 
Uma câmera de segurança 
flagrou quando a opera-
dora virou de costas e foi 
agredida pela motorista. 

De acordo com a Polícia 
Civil, a motorista parou o 
veículo e ligou o pisca-aler-
ta, mas o carro foi notificado 
por não estar com o ticket 
da Área Azul.

Ao retornar ao carro, 
a mulher discutiu com a 
funcionária da Área Azul 
e elas passaram a trocar 
ofensas e posteriormen-
te brigar, até que fossem 
separadas com a ajuda de 
pedestres que passavam 
pelo local.

A funcionária da Área Azul 
teve uma crise nervosa e 
precisou ser encaminhada 
para a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA), e em 
seguida, ambas foram enca-
minhadas à delegacia, onde 
foram ouvidas e liberadas. 
Um boletim de ocorrência 
foi registrado. A motorista parou o veículo e ligou o pisca-alerta, mas o carro foi notificado por não estar com o ticket da Área Azul 
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Aluno Augusto 
Gazola, da Etec local, 
é prata na Olimpíada 
de Química de SP Congresso irá

reunir milhões
de pessoas 
para falar 
sobre “paz”

Desafio é composto por redação e prova de conhecimentos

Devido ao prolongamento da 
pandemia, o evento ocorrerá 
apenas em formato virtual

Estudantes de 
três Escolas 
Técnicas Esta-
duais (Etecs) 

do Centro Paula Souza 
(CPS) conquistaram me-
dalhas na edição de 2022 
da Olimpíada de Química 
do Estado de São Paulo 
(OQSP). Entre os alunos 
do segundo ano do En-
sino Médio, foram duas 
de bronze: Gabriela Puri 
Alvim Gonzalez, da Etec 
de Suzano, e Gustavo Jun 
Arakaki, da Etec São Pau-
lo, da Capital. Já Augus-
to Eredia Aiello Gazola, 
do terceiro ano do Ensino 
Médio da Etec Prof. Ar-
mando José Farinazzo, 
de Fernandópolis, ga-
nhou medalha de prata.

Com o objetivo de en-
gajar jovens em uma ati-
vidade que os estimule e 
os leve a refletir sobre a 
importância da química 
no contexto atual e futu-
ro, a olimpíada revela jo-
vens talentos com voca-
ção para a disciplina. Os 
participantes são alunos 
matriculados no Ensino 
Médio das redes pública 
e privada do Estado de 
São Paulo.

A OQSP 2022 ocorreu 
em duas fases. Na pri-
meira, os professores 
de cada escola selecio-
naram cinco redações 
para inscrevê-las, sen-
do duas do terceiro ano 
do Ensino Médio e três 
de séries anteriores. A 
organização selecio-
nou 150 redações e 100 
finalistas para a seleti-
va estadual unificada. 
No dia 11 de junho, foi 
aplicada uma prova de 
conhecimento e racio-
cínio, que ocorreu no 

Instituto de Química 
da Universidade de São 
Paulo (USP). Foram en-
tregues 16 medalhas de 
ouro, 34 de prata e 70 
de bronze.

O tema da redação 
desta edição foi “Proces-
sos Químicos Para Reci-
clagem do Lixo Eletrôni-
co”. Os autores tiveram 
que dar uma atenção es-
pecial aos aspectos que 
foram levados em consi-
deração pelos avaliado-
res: a originalidade das 
ideias, a observação de 

experimentos próprios 
ou em vídeo, a obser-
vância do estilo disser-
tativo-argumentativo, o 
nível de embasamento, 
a coerência do texto, a 
precisão de linguagem 
e a bibliografia.

A competição é uma 
oportunidade de sele-
cionar estudantes paulis-
tas para a delegação da 
Olimpíada Ibero-ameri-
cana de Química (OIAQ) 
e da Olimpíada Inter-
nacional em Química 
(IChO).

A partir da esquerda: Gustavo Jun Arakaki, Augusto 
Eredia Aiello Gazola e Gabriela Puri Alvim Gonzalez

Como sentir paz e tran-
quilidade apesar dos de-
safios provocados pelo 
aumento do custo de 
vida, da violência, dos 
desastres naturais, do 
ódio e das guerras? O 
congresso mundial das 
Testemunhas de Jeo-
vá de 2022, com o tema 
“Busque a Paz!”, vai dar 
a resposta.

Devido ao prolonga-
mento da pandemia, o 
evento ocorrerá apenas 
em formato virtual e es-
tará disponível na inter-
net para o público em 
mais de 500 idiomas a 
partir de 27 de junho. To-
dos são convidados para 
assistir a ele no conforto 
de suas casas ou em ou-
tro local de preferência. 
O programa será apre-
sentado em seis partes 
– do final de junho até 
meados de agosto. Fo-
ram gravados 48 discur-
sos e 66 vídeos. Pessoas 
cegas ou com deficiência 
visual contarão com o re-
curso da audiodescrição. 
O conteúdo poderá ser 
visualizado ou baixado 
gratuitamente no site 
JW.ORG. Não há neces-
sidade de cadastro, nem 
é preciso fazer login.

PROGRAMAÇÃO
Nas duas primeiras 

sessões, as palestras 
vão abordar como o amor 
pode ajudar as pessoas a 
terem paz interior e paz 
com os outros. Os rela-
cionamentos familiares 
serão abordados na série 
de discursos: “Como ter 
paz na família”.

Ainda no mês de ju-
lho, mais duas sessões 
do programa vão desta-
car algumas das carac-
terísticas que destroem 
a paz – como o orgulho, 
a inveja e a desonesti-
dade. Um vídeo com 
histórias reais mostrará 
como é possível ter paz 
mesmo tendo que lidar 

com doenças graves, 
dificuldades econômi-
cas, desastres naturais 
ou outros problemas. 
Confira a programa-
ção completa no site 
JW.ORG.

“Esse congresso veio 
na hora certa, pois au-
mentará nossa determi-
nação de suportar com 
equilíbrio os desafios da 
vida. Afinal, a verdadeira 
paz não é só a ausência 
de guerras e conflitos, 
é uma força mental que 
nos capacita a lidar com 
qualquer problema. Pre-
cisamos dessa paz mais 
do que nunca”, comen-
tou Kleber Barreto, por-
ta-voz das Testemunhas 
de Jeová.

VOLTA ÀS RUAS
Desde março de 2020, 

todas as formas presen-
ciais das atividades das 
Testemunhas de Jeová 
estavam suspensas por 
preocupação com a saú-
de e segurança da co-
munidade. Mas agora, 
depois de 2 anos, com 
exceção da pregação de 
casa em casa, que per-
manece suspensa, elas 
estão voltando às ruas 
em lugares de grande cir-
culação de pessoas, com 
os conhecidos carrinhos 
de publicações bíblicas 
gratuitas, convidando a 
todos para o congresso 
“Busque a Paz!”. Em to-
das essas circunstâncias 
elas usarão máscaras de 
proteção como medida 
de precaução visando 
a própria saúde e a dos 
outros.

CRONOGRAMA 
PARA O 

DOwNLOAD DAS 
SESSÕES
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  FESTA

à  MIRA ESTRELA

‘Arraiá Pracinha da Cultura’ é sucesso 
de público e surpreende organização

Creche Municipal realiza festa junina

Evento foi realizado no último sábado, 25, com atrações musicais e comidas típicas

O evento reuniu pais, mães e familiares

O clima de festa 
caipira inva-
diu a recém
-inaugurada 

Pracinha da Cultura em 
Fernandópolis. Localiza-
da na região dos bairros 
Emílio Mininelli, Jaime 
Leone, Fernandópolis I, 
Bernardo Pessuto e Ana 
Luíza, a festa surpreen-
deu a organização. Foram 
quatro horas de muita 
dança, música e farta 
distribuição de comidas 
típicas como: bolos, pi-
poca, paçoca, achoco-
latado quente e chá de 
gengibre. As crianças se 
divertiram muito em vá-
rias camas elásticas que 
foram montadas na qua-
dra coberta do complexo 
cultural. 

A animação da festa 
ficou por conta dos can-
tores Marcel Silva e Alan 
Matheus, além da qua-
drilha de dança do CRAS 
Bem Viver, que realizou 
uma linda apresenta-
ção, inclusive cativando 
a participação do públi-
co presente. O evento 
contou com o apoio da 
Polícia Militar e das se-
cretarias municipais de 
Cultura/Turismo, Comu-
nicação, Educação, As-
sistência Social, Obras e 
Trânsito. 

O prefeito André Pes-
suto comemorou o su-
cesso da festa. “Essa 
região da cidade por 
muitos anos ficou esque-

festa que vem tornando 
uma das maiores da re-
gião que é o FernanRaiá. 
O evento na Pracinha 
da Cultura surpreendeu 
pela grande quantidade 
de público e pela acei-
tação dos moradores e 
participação na festa. O 
bom resultado nos sur-
preendeu”, destacou Jô 
Branco. 

FERNANRAIÁ 
A próxima grande festa 

que está sendo organiza-
da pela Prefeitura de Fer-
nandópolis é a 4ª edição 
do FernanRaiá. O evento 
ocorre nos dias 07, 08 e 
09 de julho na Praça Cen-
tral (Joaquim Antônio 
Pereira. Seguindo o mes-
mo modelo das edições 
anteriores, a festa terá 
uma grande praça de ali-
mentação 100% revertida 
para  várias entidades do 
município. 

cida. O próprio comple-
xo esportivo e cultural 
teve sua obra parada 
por anos, mas felizmente 
depois de muito trabalho 
entregamos para a popu-
lação neste ano. Além 
disso, conseguimos as 
219 casas do ‘Fernandó-
polis I’, ao lado, e a festa 

foi uma forma de home-
nagear o conhecido e po-
pular ‘Zé da Ótica’ que 
promovia vários arraiás 
populares,  oferecendo 
diversão e entretenimen-
to para os moradores”, 
comentou Pessuto. 

Para a presidente da 
Comissão Municipal de 

Eventos, Jô Branco, a 
experiência tanto para a 
Prefeitura quanto para os 

moradores foi muito im-
portante. “A Prefeitura 
já organiza uma grande 

A Creche Elias Cândi-
do da Silveira, realizou 
na última quinta-fei-

ra 23, uma festa juni-
na para a diversão da 
criançada.

O evento que reuniu 
pais, mães e familiares, 

teve a participação de 
todas as salas de aula 
com os participantes  
fazendo apresentações 
de danças.

Logo após e, para en-
cerrar a noite, foi feito 
uma confraternização 
com diversos e deliciosos 
pratos típicos.
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O CRAVO E A ROSA
Quarta-feira, 14h45

Joaquim quer que Teo-
doro trabalhe para ele-
ger Januário vereador. 
Marcela quer que Ed-
mundo seja preso. Ca-
tarina vende os queijos 
por um preço melhor. 
Januário compra uma 
máquina de fazer di-
nheiro. Heitor avisa 
Marcela que o plano 
para desmoralizar Ja-
nuário deu certo. Mar-
cela pede a Heitor que 
esconda dinheiro em-
baixo do colchão de Ed-
mundo. Josefa sugere 
que Dinorá desista de 
se encontrar com Celso. 
Desconfiado, Cornélio 
decide seguir Dinorá.

CARA E CORAGEM
Quarta-feira, 19h15

Ângelo deixa a casa da 
prima Regina, e Leonar-
do exige uma explicação. 
Moa comunica a Pat so-
bre a morte de Samuel. 
Regina e Leonardo con-
cordam em não contar 
para Danilo sobre Ânge-
lo. Marcela autoriza Pau-
lo a visitar Ângelo. Ani-
ta se desespera ao saber 
da morte de Samuel. Pat 
sente ciúmes do trabalho 
de Moa com Pratini. Pau-
lo encontra Regina na ca-
sa de Ângelo. Renan se 
interessa pela propos-
ta que Pat fez para Olí-
via. Rebeca e Moa discu-
tem sobre a audiência de 
guarda de Chiquinho. Le-
onardo mente para Mar-
tha sobre seu paradeiro. 
Pat lembra Moa de ques-
tionar Andréa sobre a fo-
to com Clarice.

ALéM DA ILUSÃO
Quarta-feira, 18h00

Heloísa revela a Violeta 
que está grávida. Davi 
confirma suas suspeitas 
sobre Joaquim. Santa 
decide ajudar Inácio. 
Davi flagra uma con-
versa entre Joaquim e 
Enrico. Olívia se revol-
ta com o acidente de 
Tenório. Joaquim guar-
da os documentos que 
comprovam o crime em 
sua sala. Davi descobre 
o esquema de Joaquim. 
Isadora visita Tenório e 
Fátima fica incomoda-
da. Leônidas ouve parte 
de uma conversa de He-
loísa com Violeta e de-
cide deixar a fazenda. 
Úrsula chantageia Am-
brósio. Davi encontra as 
provas contra Joaquim. 
Iara impede Isadora de 
entrar na sala de Joa-
quim.

CARINHA DE ANJO
Quarta-feira, 20h30

André dá alta para a Ma-
dre Superiora. A noviça 
Fabiana fica sabendo o 
que aconteceu com Ce-
cília. Bárbara e Frida re-
cebem uma carta com 
convite para participa-
rem de uma filmagem 
em Doce Horizonte. Ce-
cília chega em casa pa-
ra que Dulce Maria não 
percebe a separação en-
tre ela e Gustavo. Cecí-
lia leva Dulce Maria para 
passear no parque. A ca-
rinha de anjo diz que reza 
todo dia para Lulu encon-
trar pais como Cecília e 
Gustavo. Diana vai com 
Miguel e Zeca para São 
Paulo. A dupla irá parti-
cipar do primeiro progra-
ma de televisão, o “Do-
mingo Legal”, de Celso 
Portiolli. Bárbara e Frida 
chegam na locação.

CHAMAS DA VIDA
Quarta-feira, 15h15

Ivonete diz para Tuqui-
nha que tinha esquecido 
que havia chamado o en-
canador por causa de um 
vazamento no quarto de-
la. Rafa diz para Joaquim 
que está preocupado com 
Demorô. Tomás diz para 
Ivonete que não é estéril 
que Vilma forjou o exame. 
Ivonete diz que sabia. Do-
cinho diz para Miguel que 
quase conseguiu tirar as 
informações de Lipe. Lour-
des pega Ivonete e Tomás 
se beijando. Guga diz que 
Vivi pode contar com ele. 
Ivonete não deixa Tomás 
tentar se explicar para 
Lourdes, que não entende 
porque eles mentem para 
todos. Ivonete ameaça ex-
pulsar Lourdes da pensão 
se ela falar para Tuquinha. 
Lourdes diz para Ivonete 
não ameaçá-la.

PANTANAL
Quarta-feira, 21h00

José Leôncio vai à ca-
pela rezar. Juma diz a 
José Lucas que ainda 
não é mulher de Jove. 
Jove cancela a compra 
de sal grosso que José 
Leôncio fez. Marcelo não 
concorda com a forma 
de Tenório tratar os ne-
gócios. Irma incentiva 
Gustavo a ir em busca 
de sua felicidade. Tenó-
rio discute com Marcelo. 
Zefa pede a Maria Bru-
aca para assistir à mo-
da de viola na fazenda 
de José Leôncio, em tro-
ca de não contar a Tenó-
rio que Alcides dormiu 
com a patroa. Marcelo 
pede desculpas ao pai. 
José Leôncio repreende 
Jove. Guta decide dei-
xar o Pantanal, e se sur-
preende ao ver Marce-
lo chegar com Tenório.

Resumo de Novelas

ÁRIES
A Lua junto 
com o Sol 
tende a le-

var à troca de calor hu-
mano e ao apoio mútuo. 
Cuidado para não assu-
mir contratempos que 
não são seus, como 
alerta Júpiter tensio-
nado. O momento po-
de oportunizar melho-
rias em casa e também 
atividades em parceria 
com o entorno imediato.

TOURO
Tente evitar 
condicionar 
sua vida às 

opiniões do entorno, co-
mo alerta a tensão com 
Júpiter. A área comu-
nicativa recebe a Lua 
Nova, o que tende a 
dar energia ao pensa-
mento, além de opor-
tunizar troca de ideias 
com pessoas que pos-
sam contribuir com 
seus interesses.

GêMEOS 
É importan-
te não agir 
sem ter es-

tudado previamente, 
já que a Lua entra em 
tensão com Júpiter. Su-
as habilidades práticas 
tendem a ficar em des-
taque agora, te levando 
a buscar novos usos pa-
ra os recursos que tem 
e a ampliar seu interes-
se por investimentos fi-
nanceiros.

CâNCER 
Dada a ten-
são com Jú-
piter, sua vi-

talidade está em alta, 
como aponta o encontro 
da Lua com o Sol. Con-
tudo, circunstâncias 
complicadas tendem 
a testar seu equilíbrio 
emotivo. A fase tende a 
fazer você renovar seu 
compromisso com a fe-
licidade, deixando-lhe 
mais disposto a lutar 
por seus sonhos. 

LEÃO
Busque não 
se deixar li-
mitar pelo 

pessimismo, cultivando 
serenidade, como aler-
ta Júpiter tensionado. 
A passagem da Lua No-
va pelo setor de crise e 
seu encontro com o Sol 
pode lhe levar a enca-
rar antigos problemas 
sob outras perspecti-
vas, o que lhe ajuda a 
definir estratégias mais 
amplas. 

VIRGEM 
Novas par-
cerias po-
dem tomar 

corpo. Portanto, pro-
cure nutri-las. Força e 
união tendem a mar-
car suas relações com 
a Lua Nova em equilí-
brio com o Sol, o que fa-
vorece ações coletivas. 
Júpiter tensionado aler-
ta para a necessidade 
de preservar aspectos 
da vida privada que não 
precisam ser expostos. 

LIBRA
Procure sa-
ber lidar 
com a con-

corrência que pode ser 
desleal, mantendo sigi-
lo quando necessário. 
Estímulos profissionais 
tendem a aflorar com a 
Lua Nova no setor do 
trabalho, fazendo-lhe 
exercitar suas compe-
tências e ir atrás de no-
vas oportunidades, vis-
to o encontro com o Sol.

ESCORPIÃO
Devido à 
tensão com 
J ú p i t e r , 

mesmo que o dia se 
mostre difícil, tente se 
manter firme em seus 
propósitos. Os horizon-
tes existenciais se ex-
pandem com a Lua No-
va no setor espiritual, 
renovando sua fé na vi-
da e sua disposição pa-
ra lutar por seus ideais, 
visto que o referido as-
tro encontra o Sol.

SAGITÁRIO
Este não é 
um momen-
to sociável, 

mas sim de quietude, 
devido às tensões da 
Lua com Júpiter. O se-
tor íntimo tende a evi-
denciar uma fase de 
transformação pesso-
al, o que acaba lhe per-
mitindo superar ques-
tões mal resolvidas e 
também se fortalecer 
interiormente.

CAPRICóRNIO
Procure evi-
tar criar ex-
pectativas 

que sejam difíceis de 
serem atendidas, de-
vido a Júpiter tensio-
nado. Um resgate de 
afinidades pode aflo-
rar em seus relaciona-
mentos com a Lua No-
va, o que tende a lhe 
fazer renovar os laços 
afetivos e de confian-
ça com as pessoas que-
ridas.

AqUÁRIO
Seu olhar 
tende a se 
expandi r 

para o que ser otimiza-
do, pois a Lua encontra 
o Sol, mas evite fazer 
mudanças que impac-
tem na rotina alheia, 
devido à tensão com 
Júpiter. A fase pode 
evidenciar um momen-
to favorável para inse-
rir práticas no dia a dia 
que nutram sua vitali-
dade e lhe motivem. 

PEIXES 
Busque evi-
tar que a 
empolgação 

lhe faça gastar exces-
sivamente, como aler-
ta a tensão com Júpiter. 
O resgate de prazeres 
associado à Lua Nova 
pode ajudar com sua 
autoestima e lhe dei-
xar socialmente des-
contraído, favorecen-
do o trato humano, pois 
o referido astro encon-
tra o Sol. 

horóscopo
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

social
Com aval de Mbappé, 
PSG comunica que não 
conta mais com Neymar
Decisão teria sido informada ao pai do jogador

celebridades

Neymar chegou ao clube em 2017 com o 
objetivo de conquistar a Champions League 
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Neymar não está 
mais nos planos 
do PSG. A deci-
são já teria sido 

informada a Neymar pai, 
que é responsável por sua 
carreira, pelos dirigentes 
parisienses.

Segundo o jornal espa-
nhol El País, a decisão de 
não contar com o brasileiro 
é motivada pelo novo per-
fil que o clube busca para 
os atletas que defendem 
o PSG. Vale destacar que 
as publicações espanho-
las sempre ‘sobem o tom’ 
em matérias envolvendo o 
atacante brasileiro desde a 
saída de Neymar do Barce-
lona rumo ao clube francês.

Ainda de acordo com a 
reportagem do El Pais, uma 
conversa com Mbappé, que 
renovou recentemente e se 
tornou a principal estrela 
do projeto parisiense, tam-
bém teria pesado na deci-
são, uma vez que o astro 
francês teria ressaltado 
uma suposta indisciplina 
do camisa 10 na rotina de 
treinos e recuperação.

O UOL Esporte entrou em 
contato com a assessoria 
de imprensa do atacante 
brasileiro sobre a suposta 
decisão do clube, mas não 
obteve retorno até a publi-
cação da reportagem.

Apesar da decisão do PSG 
de não contar mais com 
Neymar, será necessário en-
contrar uma solução amigá-

vel para a questão. Segundo 
o jornal francês L´Equipe, 
o vínculo do brasileiro seria 
renovado automaticamente 
até 2027 por gatilhos esta-
belecidos previamente no 
contrato anterior.

‘NINGUéM DEVE 
ESTAR ACIMA DO 

CLUBE’
Ainda de acordo com a 

publicação espanhola, a fra-
se acima teria sido dita por 
Mbappé durante a conversa 
com os dirigentes parisien-
ses para ressaltar a nova 
mentalidade que está sendo 
propagada dentro do clube.

Outro brasileiro afetado 
pela renovação foi o ex-di-
retor esportivo do clube, 
Leonardo. A demissão do 
dirigente teria sido um pe-
dido direto de Mbappé, con-
forme relataram diversos 
veículos franceses.

Neymar chegou ao clube 
em 2017 com o objetivo de 
conquistar a Champions Le-
ague. Por anos, foi o centro 
do projeto milionário que 
envolve o clube. Desde a 
renovação com Mbappé, em 
maio, a prioridade passou a 
ser o francês. A extensão de 
vínculo aconteceu depois 
de uma ‘batalha’ com o Real 
Madrid, que queria contar 
com o atacante.

Há dois dias, Neymar se 
irritou com uma declaração 
do presidente do PSG, Nas-
ser Al-Khelaïfi, que, questio-
nado se o craque fazia parte 
do novo projeto, respondeu 
que ‘uns virão, outros irão, 

mas são negociações priva-
das’. A RMC Sport afirmou 
que o modo de falar irritou 
o jogador, que teria se co-
locado à disposição para 
procurar um novo clube.

MBAPPé JÁ NEGOU 
TER PEDIDO A 

SAíDA DE NEyMAR
O atacante Kylian Mbap-

pé já havia negado no iní-
cio do mês alguns rumores 
de que teria exigido a sa-
ída de 14 nomes do Paris 
Saint-Germain, entre eles 
Neymar e Pochettino, para 
renovar seu contrato com 
o clube francês. Nas redes 
sociais, o camisa 7 chamou 
a informação do jornal es-
panhol Mundo Deportivo 
de “fake”.

A publicação informou que 

a “exigência” de Mbappé te-
ria o aval do presidente do 
clube, Nasser Al-Khelaifi. 
Além da troca no comando 
técnico e saída do atual ca-
misa 10, o atacante francês 
também pediu a demissão do 
diretor esportivo Leonardo.

Apesar do posicionamen-
to do atacante francês con-
trário à informação, de fato 
algumas mudanças ocor-
reram no PSG de lá pra cá: 
Leonardo deixou o clube e 
o técnico Maurício Pochet-
tino deve ser o próximo, já 
que o clube parisiense tem 
negociação avançada para 
contratar Christophe Gal-
tier, que foi campeão fran-
cês com o Lille.

Fonte: www.uol.com.br

Marcelo 
Cavalcante 
Domingues 
recebe 
felicitações 
de amigos 
e familiares 
por seu 
aniversário!

Leticia 
Carvalho 
completa 
mais 
um ano 
de vida 
nesta 
quarta-
feira. 
Parabéns!

Parabéns 
e muitos 
anos de 

vida para 
ela, Keren 

Paula.


