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festa junina 
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 30/06/22
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0mm 
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28%

SE 
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06:56h 
17:52h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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 33°

 13°

0mm 
0%


chuva

56% 
20%

ENE 
12km/h


vento

06:57h 
17:52h

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  SEGUNDONA

Tribunal suspende 
Andradina e 4 atletas por 
suspeita de manipulação
Derrota por 4 a 2 para o Fernandópolis está entre os jogos suspeitos.             Página A6

Atleta vende 
rifas para custear 
despesas e volta 
campeão mundial
para Fernandópolis
Para custear a viagem para Caxias do Sul,
Rodrigo vendeu rifas para bancar passagens
de ida e volta, hospedagem e alimentação

O atleta Rodrigo So-
riano de Souza, mo-
rador de Fernandó-
polis, conquistou, 

no início deste mês, o Cam-

peonato Mundial de Powerlif-
ting, realizado em Caxias do 
Sul (RS). O competidor faturou 
o primeiro lugar na categoria 
Open. Página A4

Realizado 7º Fórum de 
Arborização no município
Evento foi promovido com parceria entre Secretaria de
Meio Ambiente, ETEC, Polícia Militar e Universidade Brasil

Uma parceria entre a 
Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, 
ETEC, Polícia Mili-

tar e Universidade Brasil rea-

lizou na última terça-feira, 28, 
o 7º Fórum de Arborização. O 
principal objetivo do evento foi 
promover a atualização e capa-
citação técnica dos podadores 

para a realização dos serviços 
relacionados à poda e supres-
são de árvores em conformidade 
com as normas e leis munici-
pais vigentes. Página A3

à  CONTAGEM REGRESSiVA

Prefeitura realiza 
últimos preparativos 
para o ‘FernanRaiá’
Evento festivo terá participação de 
14 entidades em três noites com shows 
ao vivo na praça central.                                  Página A2

Macedônia 
volta a 
realizar 
Festa do Peão 
após 17 anos
Evento acontecerá de 26 
a 29 de outubro com 
portões abertos.    Página A2

FEF doa alimentos para
Casa Cofasp e Univida
Os alimentos encaminhados 
aos projetos foram arrecadados por 
acadêmicos de todos os cursos.                    Página A4
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Prefeitura de Fernandópolis

à  CONTAGEM REGRESSiVA

Prefeitura realiza 
últimos preparativos 
para o ‘FernanRaiá’
Evento festivo terá participação de 14 entidades 
em três noites com shows ao vivo na praça central

Contagem re-
gressiva para 
a 4ª edição do 
FernanRaiá. 

Os preparativos para a 
tradicional festa julina 
realizada pela Prefeitura 
de Fernandópolis já estão 
em fase final. Em mais 
um ano, a praça central 
ganhará muitas cores, 
animação e solidarieda-
de. Serão três noites de 
atrações, dias 07, 08 e 09 
de julho.

  A praça de alimentação 
ficará por conta das orga-
nizações assistenciais, se-
rão 14 no total oferecen-
do ao público um seleto 
cardápio com comidas 
típicas e demais pratos di-
versificados e toda renda 
arrecadada será revertida 
para os trabalhos desen-
volvidos em prol aos seus 
assistidos. 

A Casa do Caboclo tam-
bém promete atrair um 
grande público para visi-
tações, assim como a Casa 
do Artesão que permane-
cerá aberta todas as noites 
com diversos produtos ar-
tesanais a venda e em ex-
posição. Para abrilhantar 
a festa a equipe de dança 

Depois de 17 anos, a 
Festa do Peão voltará a 
ser realizada na cidade 
de Macedônia, através 
do Grupo Bacana.

Será de 26 a 29 de outu-
bro com portões abertos, 
patrocínio da cervejaria 
Império e com a garantia 
de ser uma das melhores 
festas de toda a região.

“A expectativa é gran-
de. Estamos todos an-

siosos para o retorno de 
umas das melhores fes-
tas e mais tradicionais 
do nosso município. Po-
der resgatar a tradição, 
o rodeio, as festividades, 
é de suma importância 
e uma alegria imensa. 
Agradeço todos que es-
tão se empenhando na 
realização desse sonho. 
Fiquem ligados, vem 
muitas novidades! ” Con-
clui o prefeito, Reginaldo 
Marcomini.

da Unati, supervisionada 
pela professora Jô também 
prepara uma grande apre-
sentação caipira.

No grande palco de 
shows, três atrações 
vão garantir a animação 
do Fernanraiá, no dia 
07 tem ForróMoises, dia 
08 Jaqueline Cardoso e 

Banda e no sábado, 09, a 
dupla Gabriel e Santiago.

 “Mantendo a tradição 
caipira, o FernanRaiá em 
mais um ano está sendo 
preparado para ser um 
grande evento que ga-
ranta alegria às famílias 
da nossa cidade e região. 
Nossa principal proposta 

de festa solidária também 
continua sendo mantida e 
as entidades novamente 
serão beneficiadas com a 
praça de alimentação. Dei-
xo aqui um convite espe-
cial a todos para que par-
ticipem e colaborem com 
nossas entidades”, disse 
o prefeito André Pessuto.

à  RODEiO SHOW

à  EVENTO

Macedônia 
volta a 
realizar 
Festa do Peão 
após 17 anos

Melhor idade 
comemora 
festa junina 
em Macedônia

Evento acontecerá de 26 a 29 de
outubro com portões abertos

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Macedônia realizou a 
Festa Junina da melhor 
idade no CCI – Centro 
de Convivência do Idoso 
“Antônio de Oliveira Gui-
marães”. A noite foi repleta 
de muita música, danças, 

apresentação de quadrilha, 
quitutes juninos, presença 
da turma da melhor ida-
de da cidade de Indiaporã 
que veio acompanhada do 
prefeito, Aderito Camargo 
Ferreira da Silva.

Participaram, também, 
dessa linda festa, o prefei-

A noite foi repleta de muita
música, danças, apresentação de 
quadrilha, quitutes juninos

to, Reginaldo Marcomini; a 
vice-prefeita e presidente 
do Fundo Social, Vanja Sa-
bino; a secretaria munici-
pal de promoção humana e 
social, Ana Paula Martins; 

o coordenador de proteção 
social do SUAS, Anderson 
Ventura; a coordenadora 
do CRAS, Eliane Bernardo 
“Pite”.

“Agradeço todo empe-

nho dos nossos funcioná-
rios que trabalham durante 
dias para a realização da 
festa, que não mediram 
esforços para proporcio-
nar a nossa melhor idade 

essa linda confraterniza-
ção. Fiquei muito feliz em 
ver a alegria deles. Muito 
obrigado a todos.” Res-
salta o prefeito, Reginaldo 
Marcomini.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  MEiO AMBiENTE

Realizado ‘7º Fórum 
de Arborização’
em Fernandópolis
Evento foi promovido com parceria entre Secretaria de
Meio Ambiente, ETEC, Polícia Militar e Universidade Brasil

Uma parceria en-
tre a Secretaria 
Municipal de 
Meio Ambien-

te, ETEC, Polícia Militar e 
Universidade Brasil reali-
zou na última terça-feira, 
28, o 7º Fórum de Arbori-
zação. O principal objeti-
vo do evento foi promover 
a atualização e capacita-
ção técnica dos podado-
res para a realização dos 
serviços relacionados à 
poda e supressão de ár-
vores em conformidade 

com as normas e leis mu-
nicipais vigentes.

A engenheira agrôno-
ma e professora doutora 
da Universidade Brasil, 
Gisele Herbert Vazquez, 
que também é atual 
membro do Conselho 
Municipal de Meio Am-
biente, ministrou a pa-
lestra de “Princípios de 
Poda, Conscientizando 
Sobre a Importância da 
Preservação das Árvo-
res”, bem como as nor-
mas e leis que regem o 
manejo da arborização.

Na sequência, o Sar-

gento Nalim, da Polícia 
Militar, palestrou sobre 
a “Segurança no Trânsi-
to, Formas de Transporte 
de Resíduos de Acordo o 
Código Nacional de Trân-
sito”. A novidade deste 
ano foi o sorteio de equi-
pamentos de EPI aos pre-
sentes e a presença da 
intérprete de libras, pro-
fessora Juliana da Costa 
Pereira, com a finalidade 
de inclusão social das 
pessoas com deficiência 
auditiva.

No total, participaram 
do Fórum 30 podadores, 

o que foi considerado 
pelos organizadores um 
bom número. “Podemos 
ressaltar a importância 
dessa capacitação, tan-
to para a preservação do 
Meio Ambiente, como 
para o treinamento e se-
gurança dos podadores 
que executam essa ta-
refa. Dessa forma, com 
base na interação, con-
sideramos a realização 
deste Fórum um suces-
so”, destacou o secre-
tário municipal de Meio 
Ambiente, Luiz Sérgio 
Vanzela.

à  MiRA ESTRElA

Curso de 
artesanato 
entrelaçado 
em bambu 
Com diversas técnicas manuais, 
os inscritos irão aprender a coletar, 
preparar e tratar o bambu

Acontecerá de 04 a 08 
de julho, no centro de 
lazer de Mira Estrela, o 
curso de Artesanato En-
trelaçado de Bambu.

Com diversas técnicas 
manuais, os inscritos 
irão aprender a coletar, 

preparar e tratar o bam-
bu. Além disso, também 
será ensinado a técnica 
do entrelaçado. A ins-
crição para participar é 
gratuita.

O curso é realização da 
Prefeitura Municipal de 
Mira Estrela, do Senar e 
do Sindicato de Cardoso.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
• Vendas • Instalação
• Manutenção preventiva
• Peças e acessórios

(17) 3442-2011  Peça seu orçamento
Av. Líbero de Almeida Silvares, 2915 - Bairro Coester
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à  DE FERNANDóPOliS

à  SOliDARiEDADE

Atleta vende 
rifas para custear 
despesas e volta 
campeão mundial

FEF faz doação 
de alimentos para 
Casa Cofasp e 
Projeto Univida

Para custear a viagem para Caxias do Sul,
Rodrigo vendeu rifas para bancar passagens
de ida e volta, hospedagem e alimentação

Os alimentos encaminhados aos projetos foram 
arrecadados por acadêmicos de todos os cursos

O atleta Rodri-
go Soriano 
de Souza, 
morador de 

Fernandópolis, conquis-
tou, no início deste mês, 
o Campeonato Mundial 
de Powerlifting, reali-
zado em Caxias do Sul 
(RS). O competidor fatu-
rou o primeiro lugar na 

categoria Open. Rodrigo, 
que vem se destacando 
no esporte, tendo em 
vista que em maio des-
te ano, ficou em 3° lugar 
no Campeonato Arnold 
Classic South América, 
na categoria Power Bí-
ceps, maior evento mul-
tiesportivo da América 
Latina.

SUPERAÇÃO
O morador de Fernan-

dópolis, sem recursos fi-
nanceiros para participar 
da competição, realizou 
rifas para arrecadar di-
nheiro e ir ao Mundial, 
em Caxias do Sul (RS).

O atleta é treinado por 
Junior Aparecido, atleta 
campeão mundial e téc-
nico da Academia Mo-
vimento, e por Fhrann 
Nascimento, atleta da 
Academia B.F.G.

A Fu n d a ç ã o 
Educac io -
nal de Fer-
nandópolis 

(FEF), através do pro-
jeto de extensão “II Ar-
raiá da FEF” que acon-
teceu no último dia 3 de 
junho, realizou na ma-
nhã desta terça-feira, 
28, a doação de diver-
sos tipos de alimentos 
para a Casa Cofasp de 

Fernandópolis e para o 
projeto Univida.

Os Projetos de Exten-
são são ações que vão 
além da sala de aula, pro-
movendo interação entre 
a instituição e a socieda-
de, estimulando o desen-
volvimento do estudante. 

Todos os alimentos en-
caminhados aos projetos 
socioassistenciais foram 
arrecadados e doados 
por acadêmicos de todos 
os cursos de graduação 

da FEF, através das ativi-
dades de extensão. 

A entrega dos alimen-
tos foi realizada pelo pre-
sidente, Ocimar Castro, 
diretor acadêmico adjun-
to, Reges Barreto, diretor 
administrativo, Marcus 
Vinicius dos Santos e 
pelo coordenador das 
Clínicas Integradas da 
FEF, Jeferson de Paiva ao 
representante do Projeto 
Univida e Casa Cofasp, 
pe. Eduardo Lima.

Rodrigo foi campeão mundial, neste mês, em Caxias
do Sul, e é destaque em diversas competições

O atleta é treinado por Junior Aparecido, atleta 
campeão mundial e técnico da Academia Movimento
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à  SEGUNDONA

Tribunal suspende 
Andradina e 4 atletas por 
suspeita de manipulação
Derrota por 4 a 2 para o Fernandópolis está entre os jogos suspeitos

publicações

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020

 

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALI-
DADE COM A EMPRESA SOARES & SOARES POPULINA - LTDA

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada 
pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a 
empresa SOARES & SOARES POPULINA – EPP, com sede à Rua 13 de Maio, nº 1354, 
Populina, SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.976.045/0001-50, Inscrição Estadual 
nº 552.058.486.113, neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme ata de 
registro de preço firmada em 04 de janeiro de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 20/21, 
Processo Nº 45/21, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 01/22, 
Pregão Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, destinado à Registro de Preço para futura 
e eventual Aquisição de combustível (gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum 
(S500) e óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal, para constar o reajuste de 
preço do item Diesel Comum, passando o valor para R$ 7,29.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 01/22, Pregão 
Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 02 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
SOARES & SOARES POPULINA - LTDA

Claudio Antonio Soares
CPF. 005.189.018-66

Contratada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALI-
DADE COM A EMPRESA NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo 
seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a empresa 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.528.442/0001-17, 
com inscrição Estadual N. 647.492.838.110, com sede na Rua Wilk Ferreira de Souza, N. 
251, Distrito Industrial, CEP. 15035-510, São José do Rio Preto/SP, neste ato representada 
por seu sócio proprietário, conforme ata de registro de preço firmada em 15 de março 
de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 06/22, Processo Nº 09/22, firmam o presente 
TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 21/22, 
Pregão Presencial Nº 06/22, Processo Nº 09/22, destinado a registro de preços para futura 
e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios e GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, para 
diversos setores da municipalidade, de forma parcelada pelo período de 12 (doze) meses, 
para constar o reajuste de preço do item 007 - amanteigado sabor leite pacote 300 gramas, 
passando o valor para R$ 3,95(três reais e noventa e cinco centavos).

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 21/22, Pregão 
Presencial Nº 06/22, Processo Nº 09/22, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 20 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ 08.528.442/0001-17
Edna Maria da Cruz Faitarone

RG. 16.397.807-4
CPF. 080.745.218-18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALI-

DADE COM A EMPRESA NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo 

seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a empresa 
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 08.528.442/0001-17, 
com inscrição Estadual N. 647.492.838.110, com sede na Rua Wilk Ferreira de Souza, N. 
251, Distrito Industrial, CEP. 15035-510, São José do Rio Preto/SP, neste ato representada 
por seu sócio proprietário, conforme ata de registro de preço firmada em 15 de março 
de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 06/22, Processo Nº 09/22, firmam o presente 
TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 
21/22, Pregão Presencial Nº 06/22, Processo Nº 09/22, destinado a registro de preços para 
futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios e GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, 
para diversos setores da municipalidade, de forma parcelada pelo período de 12 (doze) 
meses, para constar o reajuste de preço do item 027 - Farinha de Trigo, passando o valor 
para R$ 4,28(quatro reais e vinte e oito centavos) e o item 060 - Polvilho Azedo, passando 
o valor para R$ 5,11(cinco reais e onze centavos).

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 21/22, Pregão 
Presencial Nº 06/22, Processo Nº 09/22, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 21 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ 08.528.442/0001-17
Edna Maria da Cruz Faitarone

RG. 16.397.807-4
CPF. 080.745.218-18

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPA-
LIDADE COM A EMPRESA MARCELO MARQUES LOBO - ME

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada 
pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a 
empresa MARCELO MARQUES LOBO & CIA - LTDA, com sede à Rua São Paulo, nº 
1457, Populina, SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 64.062.482/0001-97, Inscrição 
Estadual nº 351.105.570.84, neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme 
ata de registro de preço firmada em 04 de janeiro de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 
20/21, Processo Nº 45/21, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 
02/22, Pregão Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, destinado à Registro de Preço 
para futura e eventual Aquisição de combustível (gasolina comum, etanol comum, óleo 
diesel comum (S500) e óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal, para constar 
o reajuste de preço do item Diesel S10, passando o valor para R$ 7,99.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 02/22, Pregão 
Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 23 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
MARCELO MARQUES LOBO & CIA - LTDA

Marcelo Marques Lobo
RG. 20.853.704-1

CPF. 102.828.128-57
Contratada

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALI-

DADE COM A EMPRESA SOARES & SOARES POPULINA - LTDA
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada 

pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a 
empresa SOARES & SOARES POPULINA – EPP, com sede à Rua 13 de Maio, nº 1354, 
Populina, SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.976.045/0001-50, Inscrição Estadual 
nº 552.058.486.113, neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme ata de 
registro de preço firmada em 04 de janeiro de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 20/21, 
Processo Nº 45/21, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 01/22, 
Pregão Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, destinado à Registro de Preço para futura 
e eventual Aquisição de combustível (gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum 
(S500) e óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal, para constar o reajuste de 
preço do item Diesel Comum, passando o valor para R$ 7,84.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 01/22, Pregão 
Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 23 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
SOARES & SOARES POPULINA - LTDA

Claudio Antonio Soares
CPF. 005.189.018-66

Contratada
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Populina, através do Senhor Prefeito Municipal Adauto Pinto, 

HOMOLOGA o parecer da Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 01/22, e AD-
JUDICA pelo menor preço global, referente a Contratação de empresa para o fornecimento 
de peças e serviços para o conserto de diversos veículos pertencente a frota municipal, a 
empresa NEWBUS - PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ N. 11.502.332/0001-90, o item 
01 e a empresa THIAGO & SCATENA AUTO PEÇAS - LTDA CNPJ N. 10.301.538/0001-
90, o item 02, referente ao Convite nº 07/22 – Processo nº 39/22

Populina, 15 junho de 2022.
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 36/22
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratada: THIAGO SCATENA AUTO PEÇAS LTDA CNPJ Nº 10.301.538/0001-90
Assinatura: 23/06/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS 

E SERVIÇOS PARA O CONSERTO DE MAQUINÁRIOS PERTENCENTE A FROTA 
MUNICIPAL

Valor: R$ 27.549,90
Prazo: 12 meses
Processo N. 39/22 - Convite N. 07/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Populina, através do Senhor Prefeito Municipal Adauto Pinto, 
HOMOLOGA o parecer da Comissão de Licitação nomeada pela Portaria nº 01/22, e AD-
JUDICA pelo menor preço global, referente a Contratação de empresa para o fornecimento 
de peças e serviços para o conserto de diversos veículos pertencente a frota municipal, a 
empresa SC - SERVIÇOS PNEUMÁTICOS LTDA - EPP CNPJ N 15.630.315/0001-90, 
os itens 01, 03, 04, 05, 06 e 07, referente ao Convite nº 08/22 – Processo nº 40/22

Populina, 20 junho de 2022.
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº: 37/22
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratada: SC - ERVIÇOS PNEUMÁTICOS LTDA CNPJ Nº 15.630.315/0001-90

Assinatura: 23/06/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS QUE COM-
PÕEM A FROTA MUNICIPAL

Valor: R$ 74.194,00
Prazo: 12 meses
Processo N. 40/22 - Convite N. 08/22

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPA-

LIDADE COM A EMPRESA CIRURGICA OLIMPIO EIRELI - EPP
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato represen-

tada pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro 
lado a empresa CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 
01.140.868/0001-50, situada na Rua João Antonio Sicoli, nº 560, Bairro: Jardim Ma-
racanã, CEP. 15.092-050, São José do Rio Preto, SP, neste ato representada por seu 
sócio proprietário, conforme ata de registro de preço firmada em 03 de fevereiro de 
2022, objeto de Pregão Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, firmam o presente 
TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 
05/22, Pregão Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, destinado ao registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos (Éticos, Genéricos e similares) que serão 
utilizados na Unidade Básica de Saúde de Populina/SP, para constar o reajuste de preço do 
item 30 - Bromoprida - 10MG - 2ML - INJ, passando o valor para 3,12.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 05/22, Pregão 
Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 27 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
CIRURGICA OLIMPIO EIRELI EPP
Marcia Aparecida de Morais Olímpio

RG. 15.627.859-5
CPF 059.545.958-79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPA-

LIDADE COM A EMPRESA INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada 

pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a 
empresa INOVAMED HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ. 12.889.035/0001-02, 
situada na Rua Dr. João Caruso, N. 2115, Idustrial, CEP. 99706-250, Erechim/RS, neste 
ato representada por seu sócio proprietário, conforme ata de registro de preço firmada em 
03 de fevereiro de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, firmam 
o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 
08/22, Pregão Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, destinado ao registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos (Éticos, Genéricos e similares) que serão 
utilizados na Unidade Básica de Saúde de Populina/SP, para constar o reajuste de preço 
do item 145 - Loratadina 1mg/ML - FR, passando o valor para 3,98.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 08/22, Pregão 
Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 27 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
INOVAMED HOSPITALAR LTDA 

CNPJ. 12.889.035/0001-02
Sedinei Roberto Stiviens 

RG. 10.894.368-34
CPF. 004.421.050-70

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALI-

DADE COM A EMPRESA DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada 

pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a 
empresa DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o nº 76.386.283/0001-13, situada na Rua José Fraron, nº 155, sala 01, Bairro Fraron, CEP: 
85.503-320, Pato Branco/PR neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme 
ata de registro de preço firmada em 03 de fevereiro de 2022, objeto de Pregão Presencial 
Nº 01/22, Processo Nº 01/22, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 
06/22, Pregão Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, destinado ao registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos (Éticos, Genéricos e similares) que serão 
utilizados na Unidade Básica de Saúde de Populina/SP, para constar o reajuste de preço do 
item 71 - Cloridrato de Paroxetina 20mg, passando o valor para R$ 0,22.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo 
Aditivo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 06/22, Pregão 
Presencial Nº 01/22, Processo Nº 01/22, permanecem inalteradas e em pleno vigor

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

Populina, 27 de junho de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO

Prefeito Municipal
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 

CNPJ. 76.386.283/0001-13
Mauricio Maciag
RG. 6.794.362-7 

CPF. 039.087.819-73
Uma publicação: Quinta-feira, dia 30 de Junho de 2022.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.289.

O presidente do 
TJD (Tribu-
nal de Justiça 
Desportiva) de 

São Paulo, Antonio Olim, 
determinou a suspensão 
preventiva do Andradina 
e de quatro atletas das 
equipes, suspeitos de 
participarem de um es-
quema de manipulação 
de resultados.

O tribunal instaurou um 
inquérito para investigar 
o caso, que também está 
na mira da polícia civil 
paulista.

Segundo despacho 
da última terça-feira, os 
atletas Erivan Mitonho de 

Silva Filho, Alexandre da 
Silva Nabor, José Eduardo 
Oliveira Gomes da Silva e 
Jonathan Suzart de Jesus 
Marinho foram suspensos.

O documento cita “indí-
cios veementes de auto-
ria e materialidade” para 
justificar a decisão.

Há suspeitas sobre 
dois jogos do Andradi-
na na quarta divisão do 
Campeonato Paulista, 
duas derrotas: 7 a 1 para 
o Catanduva e 4 a 2 para 
o Fernandópolis.

O Andradina terminou a 
primeira fase do torneio na 
última posição do Grupo 1, 
com seis pontos. Na última 
rodada, foi goleado por 8 a 
0 pela Penapolense.

A decisão do presidente 
do tribunal paulista leva 
em consideração um re-
latório produzindo por 
uma empresa especiali-
zada em monitoramento 
de padrão de apostas 
esportivas, contratada 
da Federação Paulista 
de Futebol, que indicou 
“grau máximo” de alerta 
para essas partidas.

Além dos jogos do An-
dradina, há pelo menos 
mais um confronto sob 
investigação, um do Pau-
lista sub-20, o empate em 
2 a 2 entre Independente 
e Capivariano.

O inquérito tem 15 dias 
para ser concluídos, pror-
rogáveis por igual período.

O presidente do An-
dradina, Nei Giron, as-
sim como o técnico da 
equipe, Rogério Ferreira, 
o China, foi ouvidos pela 
corregedoria da FPF há 
cerca de três semanas e 
negaram conhecimento 
do esquema.

– Vou ser sincero, estou 
vendo um certo exagero. 
No outro dia do que acon-
teceu em Catanduva (der-
rota por 7 a 1), teve um 
jogo que foi 8 a 1 (União 
Mogi x Atlético Mogi). O 
jogo estava 2 a 0 e o juiz 
deu um pênalti para nós, 
mas não expulsou o go-
leiro que derrubou nosso 
atacante. Fizemos 2 a 1 e 
o jogo ficou super equili-

brado até metade do se-
gundo tempo – disse ao 
ge, após o depoimento, o 
presidente do Andradina, 
Nei Giron.

– Me perguntaram tam-
bém por que um jogador 
tentou fazer um golaço 
de calcanhar, mas con-
tra. Prefiro acreditar que 

é ruindade mesmo, um 
desânimo. Não sei. O Atlé-
tico Mogi perdeu de oito 
e ninguém está falando 
nada, o Brasil perdeu de 
sete da Alemanha e nin-
guém falou nada – com-
pletou.

Fonte: ge.globo.com 

O tribunal instaurou um
inquérito para investigar o caso
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  FiNAl DE SEMANA

Karatê, Ciclismo e Vôlei masculino 
de Fernandópolis são destaques 

Fernandopolenses garantiram vagas para Campeonato Brasileiro de Karatê e semifinal de torneio de Tênis

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 016/2022 – Processo nº 067/2022 

 
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 016/2022, objeto do Processo nº 067/2022 Tipo: menor 
preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  PARA 
REPAROS DOS  PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
MERIDIANO/SP. Entrega e abertura dos Envelopes: 13 de julho de 2022 às 
09:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do site 
www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor 
de Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.  
 
 

 
Meridiano/SP, 29 de junho de 2022. 

 
 
 
 

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA 
Prefeita Municipal 

 

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 017/2022 – Processo nº 068/2022 

 
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 017/2022, objeto do Processo nº 068/2022 Tipo: menor 
preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PARA OS DIVERSOS SETORES DO MUNICÍPIO DE MERIDIANO/SP. 
 Entrega e abertura dos Envelopes: 13 de julho de 2022 às 13:00h. O Edital 
Completo poderá ser retirado através do site www.meridiano.sp.gov.br, e 
maiores informações serão fornecidos pelo Setor de Licitações do Município de 
Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h e das 13:00h às 
17:00h.  
 
 

 
Meridiano/SP, 29 de junho de 2022. 

 
 
 
 

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA 
Prefeita Municipal 

 

 

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Pregão Presencial nº 016/2022 – Processo nº 067/2022 

 
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 016/2022, objeto do Processo nº 067/2022 Tipo: menor 
preço por item. Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  PARA 
REPAROS DOS  PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
MERIDIANO/SP. Entrega e abertura dos Envelopes: 13 de julho de 2022 às 
09:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do site 
www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor 
de Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h 
às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.  
 
 

 
Meridiano/SP, 29 de junho de 2022. 

 
 
 
 

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA 
Prefeita Municipal 
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O final de semana 
foi novamente 
recheado de 
conquistas para 

o esporte fernandopolen-
se. Atletas da Associação 
Dojokan de Karatê partici-
param no último sábado, 
25, da Copa São Paulo na 
cidade de Monte Alto. Essa 
foi a segunda e última etapa 
classificatória para o Cam-
peonato Brasileiro que irá 
acontecer nos dias 9, 10 e 
11 de setembro na cidade 
de Santa Cruz do Sul-RS.

A delegação de Fernan-
dópolis trouxe inúmeras 
medalhas e conseguiu ga-
rantir vaga no nacional. O 
sensei Adauto Guarnieri 
garantiu ouro no Kata e 
para no Kumitê; Edmilson 
Dornelli foi prata no Kumitê; 
Cesar Vinicius Silva con-
quistou prata no Kumitê; 
Ageu Camargo também 
garantiu prata no Kumitê; 
Eduardo Martins foi ouro 
no Kumitê e prata no Kata; 
Miguel Baptista conquistou 
ouro nas modalidades Kata 
e Kumitê; Julya de Oliveira 
também foi ouro nsa duas 
categorias; Luiza Cervantes 
garantiu ouro no Kumitê 
e Maria Fernanda Luppi 
Ramos conquista dupla de 
ouro nas duas categorias.

Já a equipe de vôlei 
masculino de Fernandó-
polis entrou em quadra 
no final de semana pelo 
Torneio Aberto Sesc em 
São José do Rio Preto. A 
equipe sub19 foi supera-
da por José Bonifácio por 
2x0, mas conseguiu ter-
minar a fase na segunda 
colocação do grupo B da 
primeira divisão e garantiu 
vaga para a semifinal da 
competição. O time adulto 
venceu a equipe de Votu-

poranga por 2x1 e garantiu 
a primeira colocação do 
grupo B da divisão Especial, 
também garantindo vaga 
para a semifinal.

No ciclismo, o atleta de 
Fernandópolis Adriano dos 
Santos Lucas foi campeão 
na Copa Bastos de Ciclis-
mo, categoria sênior A. 
“Novamente os atletas 
e equipes apoiadas pela 
SMEL conseguiram obter 
ótimo resultados no final 
de semana. Fico satisfei-
to em ver o empenho dos 
atletas, dos treinadores e 
de toda equipe da SMEL 
em continuar buscando 
sempre os melhores resul-
tados para a nossa cida-
de”, destacou o secretário 
municipal de Esportes e 
Lazer, Humberto Cáfaro. 
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O CRAVO E A ROSA
Quinta-feira, 14h45

Heitor tem esperanças 
de se casar com Bianca. 
Calixto conta para Pe-
truchio o desempenho 
de Catarina. Joaquim 
se desespera com a in-
genuidade de Januá-
rio. Hildegard quer hip-
notizar Fábio sozinha. 
Heitor propõe fazer as 
pazes com Edmundo, 
esconde o dinheiro 
sob o colchão. Can-
doca pensa em se ca-
sar. Edmundo vai à ca-
sa de Bianca, mas cai 
da janela ao sair. Ba-
tista e Marcela ouvem 
barulho, se levantam.

CARA E CORAGEM
Quinta-feira, 19h15

Moa vê Andréa dar caro-
na para uma mulher ves-
tida com a mesma roupa 
que ela e fotografa as du-
as. Paulo e Marcela con-
firmam que Teca não teve 
culpa no atropelamento 
de Samuel. A artista plás-
tica fica em choque ao sa-
ber da morte do pesca-
dor. Pat decide se juntar 
a Moa na perseguição à 
Andréa. Andréa se reú-
ne com outras mulheres 
vestidas com a mesma 
roupa que ela e fazem 
uma homenagem a Cla-
rice. Bob chega para o 
jantar na casa de Teca e 
se desespera ao avistar 
Pat no local. Durante uma 
videochamada com Vini, 
Martha se surpreende ao 
notar que Jonathan está 
numa mesa próxima a de 
seu namorado.

ALéM DA ILUSÃO
Quinta-feira, 18h00

Davi despista Isadora. 
Ambrósio confirma a 
gravidez de Úrsula pa-
ra Eugênio. Úrsula es-
conde o documento fal-
so de Fátima na casa de 
Eugênio. Eugênio desa-
bafa com Violeta. Davi 
se disfarça e encontra o 
documento de Fátima 
na casa de Eugênio. Jo-
aquim se desespera ao 
saber da visita de um 
policial à casa do padri-
nho. Leônidas avisa Vio-
leta que vai embora da 
fazenda. Fátima revela 
a verdade sobre Olívia a 
Heloísa. Davi dá um ulti-
mato em Joaquim.

CARINHA DE ANJO
Quinta-feira, 20h30

Cassandra diz para Bru-
na que quer que a na-
morada de Rogério pen-
se que ela está ficando 
com ele. Diana, Miguel 
e Zeca chegam ao SBT. 
Leonardo retorna da via-
gem e telefona para Flá-
vio. O filho de Haydee 
diz que cansou de tu-
do e quer dinheiro para 
ir embora. Nos bastido-
res, Celso Portiolli con-
versa com Diana, Miguel 
e Zeca. Bruna conta para 
Cassandra que disse pa-
ra a namorada de Rogé-
rio que ele está ficando 
com outra menina. Cas-
sandra diz que assim que 
a menina chegar no food 
truck dará em cima de 
Rogério. Começa o pro-
grama Domingo Legal e 
todos param para assis-
tir a atração. 

CHAMAS DA VIDA
Quinta-feira, 15h15

Margareth faz carinho em 
Demorô. Andressa, Mi-
guel, Roseclair, Docinho 
não entendem nada. An-
dressa diz que o nome de 
Demorô realmente é Mai-
con. Margareth diz que 
pensava que o filho esta-
va morto. Docinho diz pa-
ra Andressa que Marga-
reth pirou. Roseclair diz 
para Margareth que ela 
foi visitar o túmulo do fi-
lho dela. Pedro diz para 
Antônio que não vai fu-
gir da delegacia. Antônio 
diz que está tudo armado 
e que irão tirar ele de lá. 
Tuquinha, Lourdes e Ivo-
nete preparam uma feijo-
ada. Ivonete sai e diz que 
vai convidar Pedro para a 
festa de aniversário dela. 
Pedro conta para o dele-
gado que Antônio tem um 
plano de fuga. 

PANTANAL
Quinta-feira, 21h00

Guta fica feliz ao ver Mar-
celo e resolve permane-
cer na fazenda. Maria 
Bruaca não gosta da pre-
sença de Marcelo em sua 
casa. José Leôncio per-
cebe o ciúme que Tadeu 
sente da proximidade do 
pai com Jove. José Lu-
cas diz a Tadeu que não 
disputará a sela com os 
irmãos. Tenório fica inco-
modado com a postura 
de Maria Bruaca diante 
de Marcelo. Tenório pe-
de a Maria Bruaca para 
tratar Marcelo com res-
peito. Filó nota que Jo-
sé Leôncio ainda guar-
da rancor de Mariana. 
Trindade e Tibério en-
tram em um embate por 
causa de Irma.

Resumo de Novelas

ÁRIES 
Busque ter 
calma e não 
se sobrecar-

regar. A influência da 
Lua Nova no âmbito do-
méstico pode trazer a 
oportunidade de inicia-
tivas que renovem sua 
casa e otimizem o dia. 
Júpiter tensionado ten-
de a pedir moderação. 
A iminente tensão en-
volvendo Lua, Marte e 
Plutão aponta desafios 
com potencial de tirar 
você do sério.

TOURO
O momento 
astrológico 
pode anun-

ciar imprevistos que 
prejudiquem suas am-
bições. Devido a Júpi-
ter tensionado, o aflorar 
de ideias associado à 
Lua Nova tende a dina-
mizar o trato humano e 
favorece intercâmbios. 
Tente ser ponderada e 
não revelar demais so-
bre seus interesses. 

GêMEOS
Procure evi-
tar investi-
mentos de 

risco, devido a Júpi-
ter tensionado. Tente 
buscar acordos com o 
entorno, a fim de evi-
tar os conflitos anun-
ciados pela tensão en-
tre Lua, Marte e Plutão. 
Seu desempenho prá-
tico no dia a dia pode 
se beneficiar de ideias 
inovadoras que surgem 
nesta Lua Nova. 

CâNCER 
Circunstân-
cias difíceis 
tendem a 

surgir frente à tensão 
Lua-Marte-Plutão, mas 
procure não deixar que 
afetem sua força de 
vontade. A Lua Nova 
pode dar mais energia 
em sua vida, o que lhe 
faz se mostrar aberta a 
situações novas. Contu-
do, Júpiter tensionado 
aponta obstáculos que 
podem testar sua obs-
tinação. 

LEÃO 
Tente pre-
venir o es-
tresse e 

avaliar como você atua, 
a fim de ter segurança. 
Os problemas podem 
oferecer oportunida-
des de mudança, co-
mo aponta a Lua Nova. 
É necessário lidar com 
fatores externos que li-
mitam suas ações, con-
forme sinaliza a tensão 
envolvendo Lua, Marte 
e Plutão. 

VIRGEM
B u s q u e 
avaliar su-
tilmente as 

pessoas para que os 
interesses não confli-
tem, já que a tensão en-
tre Lua, Marte e Plutão 
indica conflitos territo-
riais. Seu olhar tende a 
se ampliar para a coleti-
vidade nesta Lua Nova, 
deixando-lhe mais dis-
posto a interagir com as 
pessoas, embora a fa-
se exija critério.

LIBRA 
O estresse 
relaciona-
do às tare-

fas tende a prejudicar 
as parcerias, visto a 
tensão envolvendo Lua, 
Marte e Plutão. A men-
te aberta para oportu-
nidades profissionais 
pode lhe guiar nesta fa-
se de Lua Nova, mas é 
importante saber lidar 
com um entorno onde 
falta colaboração.

ESCORPIÃO
É preciso 
prevenir o 
estresse, 

dada a tensão entre 
Lua, Marte e Plutão. 
No setor espiritual, a 
Lua Nova tende a lhe 
deixar confiante e ide-
alista. Contudo, bus-
que exercitar suas ha-
bilidades práticas para 
lidar com desafios que 
prejudicam o anda-
mento dos seus pro-
jetos, como alerta Jú-
piter tensionado. 

SAGITÁRIO 
P r o c u r e 
adotar uma 
postura re-

servada para evitar 
interferências em sua 
vida, mas aberta ao di-
álogo pacífico. O forta-
lecimento interior asso-
ciado à Lua Nova tende 
a ser testado, especial-
mente envolvendo a co-
letividade, conforme 
alerta Júpiter tensio-
nado e a tensão entre 
Lua, Marte e Plutão. 

CAPRICóRNIO
É importan-
te respeitar 
as diferen-

ças, mesmo que elas 
contrastem com seus 
valores e interesses, de-
vido a Júpiter tensiona-
do e à tensão Lua-Mar-
te-Plutão. A Lua Nova 
no setor dos relaciona-
mentos tende a lhe fa-
zer ampliar o olhar para 
as pessoas e a dar va-
lor ao que elas têm de 
especial. 

AqUÁRIO
Pode ser 
desafiador 
a d e q u a r 

suas iniciativas a uma 
programação que im-
pacta na vida de outras 
pessoas, como aler-
ta Júpiter tensionado 
e a tensão que se for-
ma entre Lua, Marte e 
Plutão. O foco em bem
-estar tende a lhe guiar 
agora, o que lhe incen-
tivará a inserir práticas 
mais saudáveis no dia 
a dia. 

PEIXES 
A tensão 
lunar com 
Júpiter e 

Marte com Plutão po-
de apontar imprudên-
cias prejudiciais para 
as finanças. Sua pos-
tura tende a ficar mais 
sociável nesta Lua No-
va, o que ajuda com in-
tercâmbios aprazíveis. 
Tente definir limites 
para seu envolvimen-
to com a coletividade.

Horóscopo
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Fernandópolis 

social
Fernanda Vasconcellos
e Cássio Reis anunciam 
nascimento do 1º filho
O casal está junto desde 2014 e falou pela primeira
vez sobre a gravidez em fevereiro deste ano

celebridades

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Fernanda Vasconcellos 
e Cássio Reis anuncia-
ram nas redes sociais o 
nascimento do primei-

ro filho, Romeo. O bebê veio ao 
mundo na última terça-feira, 28, 
na Maternidade Pro Matre, em 
São Paulo.

O casal está junto desde 2014 
e falou pela primeira vez sobre a 
gravidez em fevereiro deste ano. 
“Agora sonhamos com novas his-
tórias pra contar através de outro 
coração”, disse Cássio na época.

Para anunciar a chegada de 
Romeo, eles publicaram no Ins-
tagram uma imagem em que 
Fernanda aparece segurando o 
bebê no colo e com um terço nas 
mãos. Nos comentários, artistas 
como Eliana, Ivete Sangalo e Taís 
Araújo celebraram o nascimento.

Fonte: www.msn.com

Parabéns 
e muitas 

felicidades 
para ele, 
Matheus 

Assoni 
Cardozo!

A sorridente 
Ana Laura 
Boer 
Eugelmi 
completa 
mais um 
ano de 
vida nesta 
quinta-feira. 
Parabéns!

Wellington 
Daminelli 
também 
está entre os 
homenageados 
desta edição!


