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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 17/11/22

 34°

 18°

0mm 
0%


chuva

76% 
20%

ESE 
18km/h


vento

05:32h 
18:39h

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

SEX - 18/11/22

 34°

 16°

0mm 
0%


chuva

61% 
21%

ESE 
21km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 19/11/22

 35°

 15°

5mm 
90%


chuva

57% 
20%

E 
18km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

DOM - 20/11/22

 35°

 17°

5mm 
80%


chuva

46% 
24%

ENE 
16km/h


vento

05:32h 
18:41h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEG - 21/11/22

 34°

 20°

15mm 
90%


chuva

67% 
28%

NE 
19km/h
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05:31h 
18:42h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Dupla de Jales vira
as 4 cadeiras dos 
técnicos no The Voice
Neto & Felipe trouxeram um clássico da 
MPB e da música caipira, “Cio da Terra”. Página A8

Obras começaram pelo conhecido Trecho da ‘Munheca’

Iniciadas as 
obras de revitalização 
da Expedicionários

As obras de revitaliza-
ção da avenida Expe-
dicionários Brasileiros 
foram iniciadas. A em-

presa Engerb, vencedora da licita-
ção, iniciou os serviços pelo trecho 
próximo à ‘Munheca’. O cronogra-
ma estabelecido pela Secretaria 

de Obras fixou que os serviços de-
vem seguir por quarteirão, sendo 
iniciado e já finalizado o trecho da 
obra executada. Página A3

290 cadastros já 
foram atualizados 
no Mutirão 
do CaDúnico
Ação retornará na próxima 
segunda, 21, desta vez no CRAS IV.           Página A2

Atletas de 
Fernandópolis
se destacam 
em etapa de 
Jiu-Jitsu
A competição foi 
realizada em Rio 
Preto, no último 
domingo.          Página A7Homem morre 

após cair com
carro em buraco
Acidente aconteceu próximo ao 
Horto Florestal na terça-feira,15.                Página A6

Plano Municipal
de Saneamento
Básico será
debatido hoje
Audiência Pública é aberta a população 
a partir das 18h, no Paço Municipal.        Página A4
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Ação, ação, ação
l  Por GAUDêNcIO 

TOrquATO
 

Gaudêncio Torquato, 
jornalista, é professor 

titular da USP, 
consultor político e de 

comunicação 
Twitter@gaudtorquato

artigo

Perguntaram uma vez 
ao grande Demóste-
nes (384-322 a.c.), 
famoso pelo dom da 

oratória: “Qual a principal vir-
tude do orador?”. Respondeu: 
“Ação”. Insistiram: “E depois?” 
Voltou a repetir: “Ação”. Sabia 
ele que essa virtude, própria 
dos atores, era mais nobre que 
a eloquência. A razão? A ação 
é o motor da humanidade. 

Faço esse pequeno registro 
histórico para lembrar a pro-
messa do presidente eleito, 
Lula da Silva: fazer um gover-
no além do PT. Será um desa-
fio e tanto, sabedores que so-
mos da índole do Partido dos 
Trabalhadores de encarnar os 
valores mais altos da política, 
a moral, a ética e as boas prá-
ticas, mesmo que sua história 
não tenha sido reta como uma 
régua. É tão forte a crença do 
PT em sua identidade de sigla 
vestida no manto sagrado das 
virtudes que o alfabeto petista 
é declamado de maneira quase 
automática por seus integran-
tes: “o governo do PT, nosso 
governo, o PT é isso, o PT não 
é aquilo”.

Eis, portanto, o imbróglio 
que aguarda o presidente Luiz 
Inácio: furar a bolha do petis-
mo, puxando partidos de cores 
diferentes do vermelho para 
uma administração comparti-
lhada, respeitando as visões 
de novos parceiros, compre-
endendo as recentes dispo-
sições como fator de garantia 
da governabilidade. Em suma, 
aceitar que o partido não deve 
e não pode se considerar uma 
“igreja” de fiéis convictos, fe-
chada ao ingresso de outros 
crentes.

Nos últimos tempos, vimos 
o mundo avançando no pro-
cesso civilizatório, instalando 
novos paradigmas, abrindo 
vertentes diferentes de po-
der, a partir da multiplicação 
de novos polos de influência, 
como os que se incrustam nas 
entidades intermediárias, 
cada vez mais fortes: sindica-
tos, associações, federações, 
movimentos. O Brasil é um 
laboratório de organicidade 
social. Em todos os espaços 
do território, vemos as semen-
tes da intermediação social a 
cargo de uma gigantesca teia 

de organizações não governa-
mentais. 

Urge observar que Lula ga-
nhou o pleito não necessaria-
mente por uma votação atre-
lada à adesão ao partido, mas 
por imensa rejeição ao seu ad-
versário, Jair Bolsonaro (PL). 
Portanto, há contingentes não 
petistas que escolheram Lula 
pela crença de que deveriam 
dar o passaporte caseiro a 
quem constitui ameaça à de-
mocracia.

Dito isso, assistimos com cer-
ta apreensão a disputa, ainda 
em forma embrionária, de gru-
pos do PT que tentam navegar 
no transatlântico do governo 
de transição. Nesse momento, 
já garantiram ingresso naquela 
embarcação 12 ex-ministros do 
PT, sinalizando uma expectati-
va explícita de grupos em vol-
tar a dar o tom na orquestra do 
Planalto. Um afiado analista da 
política diz a este escriba que, 
a essa altura, a especulação 
imobiliária já impulsionou os 
aluguéis na capital federal em 
cerca de 50%. Haja gente que-
rendo voltar a se refugiar nas 
franjas do poder central.

como se intui, a presidente 
do PT, deputada Gleisi Hof-
fman, a ser elevada a um cargo 
de ministra, se depara com um 
rolo de pressões para abrigar 
quadros do partido. Ela ouviu 
do presidente Lula a disposi-
ção de querer fazer um “gover-
no além do PT”. Já se ouvem 
protestos, mesmo à boca pe-
quena, sobre o papel agrega-
dor e contemporizador do vi-
ce-presidente eleito, Geraldo 
Alckmin (PSB). cabe a este ser 
uma espécie de “algodão entre 
vidros”, evitando dissensões 
e querelas públicas entre alas. 
conseguirá?

Tudo vai depender da postu-
ra do novo dirigente. Lula é um 
dos mais experimentados per-
fis da administração pública, 
com lastro em dois mandatos 
no Executivo, um acurado ob-
servador dos tempos da ex-pre-
sidente Dilma e o maior líder 
popular do país das últimas 
décadas. Porém, encontrará 
barreiras mais altas que as do 
passado. Terá de pacificar o 
país. Trazer paz e harmonia. Di-
minuir as tensões entre os Po-
deres. Responder aos desafios 

do desenvolvimento, com uma 
economia vigorosa e saudável. 
Acima do viés partidário-ideo-
lógico.

Os três Poderes carecerão 
assumir os princípios consti-
tucionais da independência, 
harmonia e autonomia. E res-
pirar o ar das ruas. O Judiciá-
rio há de retomar sua função de 
guardião da constituição, sem 
interferir nas pautas do Legis-
lativo. O Poder Legislativo, por 
sua vez, haverá de cuidar com 
equilíbrio de coisas sensíveis 
e vitais como o orçamento. E 
resgatar o papel das Medidas 
Provisórias, evitando que se-
jam carona para sediar temas 
estranhos à sua finalidade. Em 
suma, observar o princípio: ca-
valo comedor, cabresto curto.

Pretendem os Poderes me-
lhorar sua imagem perante a 
sociedade? Ação, Ação, Ação.

P.S. O presidente eleito, em dis-
curso, nesta quinta no ccBB, 
em Brasília, prometeu fazer 
“um governo de diálogo”. E 
que o Brasil voltará à civilida-
de. Aplausos deste escriba às 
futuras Ações.

à  MuTIrão dO CADúnICo

Cerca de 290 cadastros do CaDúnico
já foram atualizados pelo ‘Mutirão’

Ação retornará na próxima segunda, 21, desta vez no cRAS IV

A Secretaria Mu-
nicipal da As-
sistência So-
cial promove 

neste mês de novembro 
o 1º Mutirão do cadÚni-
co, uma ação com datas 
alternadas no cRAS do 
município.

Até o momento, cerca 
de 290 pessoas já foram 
atendidas no mutirão e 
tiveram seus dados atu-
alizados, sendo cadastra-
dos nos cRAS II e cRAS 
III. O atendimento retor-
na na próxima segunda e 
terça, dias 21 e 22, desta 

vez cRAS IV e na última 
semana de novembro, 
dias 28 e 29 no cRAS I.

Os interessados em re-
alizar o cadastro devem 
comparecer ao cRAS de 
seu território, portando 
documentos de todos os 
moradores da casa (ori-
ginal e xerox), como: RG, 
cPF, título de eleitor, cer-
tidão de nascimento, car-
teira de trabalho, holerite 
atualizado, comprovante 
de residência, e declara-
ção escolar.  

O objetivo do mutirão 
é ajudar as pessoas que 
precisam de atendimen-
to no cadastro Único e 

estão com dos dados de-
satualizados, ou aqueles 
que ainda não estão inse-
ridos no sistema.

SOBrE O
CADÚNICO

O cadÚnico é uma es-
pécie de lista do Gover-
no Federal que reúne os 
nomes das pessoas que 
estão em situação de 
vulnerabilidade social. 
É a partir destes dados, 
que os governantes po-
dem fazer diagnósticos e 
aplicar políticas públicas 
para ajudar a população 
mais humilde. Boa parte 
dos principais programas 
do Governo Federal to-

mam como base o cadÚ-
nico para selecionar usu-
ários. Benefícios como o 
Auxílio Brasil, o vale gás 
nacional e a Tarifa Social 
de Energia Elétrica fun-
cionam desta forma. 

A simples entrada no ca-
dÚnico não garante auto-
maticamente o recebimen-
to de nenhum programa 
social, nem do Governo Fe-
deral, e nem de estados e 
municípios. De todo modo, 
quem está na lista natural-
mente tem mais chances 
de ser selecionado.

Fonte: Secom de 
Fernandópolis

 Da rEDAção

contato@oextra.net
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à  InFrAESTruTurA

à  SorTE

Iniciadas as obras de revitalização da 
avenida Expedicionários Brasileiros

Apostas da Mega da Virada
já podem ser feitas 

Obras começaram pelo conhecido Trecho da ‘Munheca’

Prêmio estimado é R$ 450 milhões; maior da história das Loterias caixa

As obras de 
revitalização 
da avenida 
Expedicio-

nários Brasileiros foram 
iniciadas em Fernan-
dópolis. A empresa En-
gerb, vencedora da lici-
tação, iniciou os serviços 
pelo trecho próximo à 
‘Munheca’. O cronogra-
ma estabelecido pela 
Secretaria Municipal 
de Obras fixou que os 
serviços devem seguir 
por quarteirão, ou seja, 
sendo iniciado e já fina-
lizado o trecho da obra 
executada. 

O principal objetivo 
desta revitalização é 
oferecer uma nova malha 
asfáltica para a principal 
avenida da cidade, me-
lhorias nas guias e sar-
jetas e o alargamento da 
via, o que vai impactar 

lhando para melhorar o 
fluxo de veículos e dei-
xar nossas principais 
vias cada vez mais bo-
nitas e modernas”, co-
mentou o prefeito André 
Pessuto.

O secretário muni-
cipal de Obras, João 
Hashijume, destacou 
a importância do ser-
viço iniciado. “com o 
crescimento da cidade, 
várias avenidas foram 
surgindo, mas a Expe-
dicionários continuou 
sendo a principal via 
de entrada e saída de 
veículos de Fernandó-
polis. com o aumento, 
inclusive da frota, se 
faz necessária as adap-
tações viárias visando 
garantir melhor fluidez 
e segurança aos usuá-
rios da avenida”.  

Fonte: Secom de 
Fernandópolis
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positivamente no fluxo 
de veículos em toda sua 
extensão. O investimen-
to de R$ 1,1 mi foi firma-

do em convênio com o 
Governo do Estado de 
São Paulo.

“Estamos em fase final 

do projeto de revitaliza-
ção da entrada da rua 
Brasil, agora vamos tra-
balhar a principal ave-

nida de Fernandópolis 
que há anos necessi-
tava dessa benfeitoria. 
Vamos continuar traba-

Obras tiveram início no ‘Trecho da Munheca’: R$ 1,1 milhão em investimentos

As apostas da Mega da 
Virada, concurso especial 
da Mega-Sena de núme-
ro 2.550, com um prêmio 
estimado em R$ 450 mi-
lhões, começaram a ser 
feitas nesta quarta-feira 
(16). De acordo com caixa, 
o valor é o maior da his-
tória das Loterias caixa; 
e o sorteio será realizado 
no dia 31 de dezembro.

As apostas devem ser 
feitas em volante espe-
cífico da Mega da Virada 
em qualquer casa lotérica 
credenciada pela caixa, em 
todo o país ou pela internet.

como nos demais con-
cursos especiais, o prê-
mio principal da Mega da 
Virada não acumula. Se 
não houver ganhadores 
na faixa principal, com 
acerto de seis números, 
o prêmio será dividido 

entre os acertadores da 
2ª faixa (com o acerto de 
cinco números) e assim 
por diante.

Para jogar na Mega da Vi-
rada, é só marcar de seis 
a 20 números dentre os 60 
disponíveis no volante. O 
apostador ainda pode dei-
xar que o sistema escolha 
os números por meio da Sur-
presinha. O valor da aposta 
simples, com seis dezenas 
marcadas, custa R$ 4,50.

BOLÃO
O apostador também 

pode aumentar as chan-
ces de ganhar realizando 
apostas em grupo por 
meio do Bolão caixa. Basta 
preencher o campo próprio 
no volante ou solicitar ao 
atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bo-
lões têm preço mínimo de 
R$ 10. Porém, cada cota 
não pode ser inferior a 
R$ 5. É possível realizar 

um bolão de no mínimo 
duas e no máximo 100 co-
tas. Também é possível 
adquirir cotas de bolões 
organizados pelas unida-
des lotéricas. Neste caso, 
poderá ser cobrada uma 
tarifa de serviço adicio-
nal de até 35% do valor 
da cota.

De acordo com a caixa, 
caso apenas um aposta-
dor ganhe o prêmio da 
Mega da Virada e aplique 
todo o valor na poupança, 
receberá R$ 2,7 milhões 
no primeiro mês.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

 Da rEDAção

contato@oextra.net
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à  EConoMIA

Plano de Saneamento Básico será
debatido nesta quinta-feira, 17

Pix consolida-se como meio de 
pagamento mais usado no país

Audiência Pública é aberta a população a partir das 18h, no Paço Municipal

Em dois anos, foram feitas 26 bilhões
de transações pela ferramenta

 Da rEDAção

contato@oextra.net

Acontece nesta 
quinta-feira, 
17, a Audiên-
cia Pública 

promovida pela Secretaria 
Municipal de Meio Am-
biente que irá debater o 
novo Plano Municipal de 
Saneamento Básico. O 
encontro está marcado 
para às 18h, no auditório 
do Paço Municipal. 

A política pública de 
saneamento básico vem 
sendo debatida e colo-
cada em prática no mu-
nicípio desde 2015, com 
a implantação da Lei 
Municipal (nº 4.420). O 
principal objetivo é defi-
nir ações de curto, médio 
e longo prazo para que a 
cidade atinja as metas de 
universalização do sane-
amento básico.

 “Faço um convite para 

a população participar 
desta importante discus-
são ambiental. Fernandó-
polis vem sempre deba-
tendo com pontualidade 
as políticas municipais 
ambientais, entre elas 
recentemente a de des-
carte de resíduos sólidos 
e agora novamente a de 
saneamento básico”, res-
saltou o secretário muni-
cipal do Meio Ambiente, 
Luiz Vanzela. 

SErvIÇO
l Assunto: Audiência 

Pública do novo “Pla-
no Municipal de Sane-
amento Básico”

l Data: 17/11/2022 (quin-
ta-feira)

l Local: Auditório do 
Paço Municipal 

l Endereço: R. Porto Ale-
gre, nº 350 – Jd. Sta. Rita  

Fonte: Secom de
Fernandópolis

com dois anos de fun-
cionamento, o Pix, meio 
de transferência mone-
tária instantâneo, con-
solidou-se como o meio 
de pagamento mais 
usado pelos brasileiros, 
informou a Ferderação 
Brasileira de Bancos (Fe-
braban). 

De 16 de novembro de 
2020, data em que come-
çou a funcionar no país, 
até o último dia 30 de 
setembro, foram 26 bi-
lhões de operações fei-
tas no sistema financeiro 
nacional, com os valores 
transacionados atingin-
do R$ 12,9 trilhões.

Levantamento fei-
to pela Febraban com 
base em números do 
Banco central mostra 
que, no primeiro mês 
de funcionamento, o 
Pix ultrapassou as tran-
sações feitas com DOc 
(documento de crédito). 
Em janeiro de 2021, su-
perou as transações com 
TED (transferência ele-
trônica disponível). Em 
março do mesmo ano, 
passou na frente em nú-
mero de transações fei-
tas com boletos. Já no 

mês seguinte (maio), o 
Pix ultrapassou a soma 
de todos eles.

Quanto aos cartões, o 
Pix ultrapassou as opera-
ções de débito em janeiro 
deste ano e, em feverei-
ro, superou as transações 
com cartões de crédito, 
quando se tornou o meio 
de pagamento mais usa-
do no Brasil.

Segundo o presidente 
da Febraban, Isaac Sid-
ney, as transações feitas 
com o Pix continuam em 
ascensão e mostram a 
grande aceitação po-
pular do novo meio de 
pagamento, que trouxe 
conveniência e facili-
dades para os clientes 
em suas transações fi-
nanceiras do cotidiano. 
“Nos últimos 12 meses, 
registramos aumento de 
94% das operações com 
a ferramenta.”

Quando analisados os 
valores transacionados, 
o levantamento mostra 
que, no último mês de 
setembro, o Pix atingiu 
R$ 1,02 trilhão, com tí-
quete médio R$ 444, en-
quanto a TED, que so-
mou R$ R$ 3,4 trilhões, 
teve tíquete médio de R$ 
40,6 mil.

“Os números mostram 
que a população está 
usando o Pix como meio 
de pagamento de menor 
valor, como por exemplo, 
em transações com pro-
fissionais autônomos, e 
também para compras 
do dia a dia, que seriam 
feitas com notas, como 
foi previsto à época do 
lançamento da ferra-
menta”, disse o diretor 
executivo de Inovação, 
Produtos e Serviços Ban-
cários da Febraban, Le-
andro Vilain.

De acordo com Vilain, 
isso faz com que o nú-
mero de transações 
aumente em ritmo ace-
lerado, trazendo maior 
conveniência para os 
clientes, que não pre-
cisam mais transportar 
cédulas para pequenas 
transações.

Ainda conforme o le-
vantamento, as estatís-
ticas de setembro mos-
tram que quase metade 
dos usuários do Pix está 
na Região Sudeste (43%), 
seguida do Nordeste 
(26%), Sul (12%), Norte 
(10%) e centro Oeste 
(9%). Quanto aos usuá-
rios, 64% têm entre 20 e 
39 anos.

Desde o lançamento 
do Pix, já são 523,2 mi-
lhões de chaves cadas-
tradas no Diretório 
de Identificadores de 
contas Transacionais 
do Banco central. As 
chaves aleatórias so-
mam 213,9 milhões, se-
guidas das chaves por 
cPF (114,2 milhões), 
celular (108,3 milhões), 
e-mail (77,5 milhões). 
Até outubro, 141,4 mi-
lhões de brasileiros já 
tinham usado o Pix em 
seus pagamentos.

SEGurANÇA
A Febraban e os ban-

cos associados investem 
cerca de R$ 3 bilhões por 
ano em cibersegurança 
para aprimorar e tornar 
mais seguras as transa-

ções financeiras do usu-
ário.

A federação participa 
do Fórum Pix, promovi-
do pelo Banco central, e 
contribui com sugestões 
para aprimorar ainda 
mais a segurança desse 
meio de pagamento. A 
entidade diz que acom-
panha todas as regula-
mentações do mercado 
e que, em caso de altera-
ções, se empenhará para 
implementá-las dentro 
do prazo estabelecido 
pelo órgão regulador.

O Pix é uma ferramen-
ta segura e todas as 
transações ocorrem por 
meio de mensagens as-
sinadas digitalmente e 
que trafegam de forma 
criptografada, em uma 

rede protegida. Os ban-
cos associados também 
contam com o que há 
de mais moderno em 
termos de segurança 
cibernética e prevenção 
de fraudes, como men-
sageria criptografada, 
autenticação biométrica, 
tokenização, e usam tec-
nologias como big data, 
analytics e inteligência 
artificial em processos 
de prevenção de riscos. 
Segundo a Febraban, 
tais processos são conti-
nuamente aprimorados, 
considerando os avan-
ços tecnológicos e as 
mudanças no ambiente 
de riscos.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br
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Meridiano/SP, 16 de novembro de 2022. 
 
 
 

Marcia Cristina Adriano de Lima 
Prefeita Municipal. 
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à  CLIMA

Previsão: chuva 
deve voltar no
final de semana 
em Fernandópolis
As chances de chuva variam entre 80 e 90%

De acordo com 
previsão do 
climaTempo, 
o próximo final 

de semana deve ser de 
chuva em Fernandópolis. 

No entanto, até a che-
gada do final de sema-
na, o clima deve ser de 
sol com aumento de nu-

vens. Entre quarta e sex-
ta-feira as temperaturas 
podem variar entre 16ºc 
e 35ºc.

No final de semana, as 
chances de chuva variam 
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entre 80 e 90%, com as 
pancadas de chuva acon-
tecendo entre a tarde e a 

noite, com as temperatu-
ras variando entre 15ºc 
e 35ºc. 

confira no quadro acima  
a previsão do tempo para 
o restante da semana.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 17 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.385.
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Homem morre após cair com carro
em buraco em
Votuporanga
Acidente aconteceu próximo ao 
Horto Florestal na terça-feira,15

Um homem 
morreu na 
noite de ter-
ça-feira, 15, 

após perder o controle 
do carro e cair em um 
buraco de cerca de três 
metros de profundida-
de no prolongamento 
da avenida Deputado 
Aureo Ferreira, que dá 
acesso ao bairro cidade 
Jardim e Horto Florestal 
em Votuporanga.

Equipes do SAMU e 
do corpo de Bombeiros 
foram acionadas para 
realizar o resgate da 
vítima, mas o óbito foi 
constatado ainda no 
local. 

As causas do aciden-
te serão apuradas pela 
Polícia científica de Vo-
tuporanga. O corpo do 
motorista foi levado ao 
IML.

O buraco tem 
cerca de três metros 

de profundidade

Foto: Reprodução/VotuporangaTudo
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à  duRANTE ProTESTo

caso foi registrado na Rodovia 
Washington Luís, em Mirassol

Motorista preso por atropelar 
grupo de manifestantes é indiciado 
por 18 tentativas de homicídio

O motorista de 29 anos 
que acelerou contra um 
grupo de manifestantes 
na rodovia Washington 
Luís no último dia 02 de 
novembro foi indiciado 
pela Polícia civil de Mi-
rassol por 18 tentativas 
de homicídio.

O delegado Marcelo 
Rogério Barozzi, respon-
sável pelo inquérito, e 
que também presidiu o 
flagrante, disse que as 
investigações corrobo-
ram com o entendimen-
to que ele teve quando 
prendeu o motorista. O 
inquérito já foi encami-
nhado para apreciação 
do Ministério Público.

A maior parte das 
vítimas já foram ou-
vidas formalmente 
na delegacia ou por 

videoconferência. No 
momento, não há mais 
nenhuma vítima hos-
pitalizada.

A advogada do moto-
rista, Priscila Furlaneto, 
declarou que discorda 
do entendimento do de-
legado, e entende que o 
delito de lesão corporal 
é mais adequado ao 
caso, pois as vítimas 
não sofreram ferimen-
tos graves, com risco 
de vida. Além disso, ela 
afirma que um exame 
de corpo de delito com-
prova lesões no lado 
esquerdo do corpo do 
motorista, o que reforça 
a versão de que ele foi 
agredido antes pelos 
manifestantes.

O motorista segue 
preso no centro de De-
tenção Provisória de São 
José do Rio Preto.

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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Caso aconteceu 
no último dia 02 

de novembro, 
na rodovia 

Washington Luís
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Atletas de 
Fernandópolis
se destacam em
etapa de Jiu-Jitsu
O evento foi realizado em Rio Preto, no último domingo

No último do-
mingo, dia 
13, atletas, da 
academia Fi-

ght Fitness, de Fernan-
dópolis, se destacaram 
no circuito Interior de 
Jiu-Jitsu – etapa 2022- 

em Rio Preto.
O competidor Diego 

Maggi foi campeão na 
categoria “Sem Kimono 
- Faixa Preta” e vice-cam-
peão na “Faixa Preta de 
Kimono”. Vinincius Bar-
reto foi vice-campeão na 
categoria “Faixa Branca 
de Kimono” e Fernando 

Martins ficou em terceiro 
lugar na categoria “Fai-
xa Marrom de Kimono” e 
terceiro lugar na “Faixa 
Marrom Sem Kimono”.

Atletas da academia 
Fight Fitness, de 

Fernandópolis, durante 
competição em Rio Preto 
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à  KArATê

A próxima competição que Enzo participará
é a Etapa Final do campeonato Estadual

Enzo Bassi é vice-campeão no Campeonato 
Brasileiro Estudantil
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Os senhores condôminos do AssociAção JArdim BrAsitáliA, localizado na Avenida Amadeu 
Bizelli, 3285, na cidade de Fernandópolis SP, CEP: 15601-200, inscrito no CNPJ 13609627/0001-96, estão 
convocados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de Novembro de 2022, 
segunda-feira, nas dependências do Salão de Festas do Próprio Condomínio. Início: 1ª chamada 18h30min 
e 2ª chamada às 19h00min.

PAUtAs do diA PArA AssEmBlEiA GErAl ordiNáriA:
l 1) APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PERÍODO 

DE OUTUBRO/21 A OUTUBRO/22;
l 2) APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE UMA SAUNA NA 

ÁREA DE LAZER;
l 3) APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO PARA QUADRA 

DE BEACH TENIS;
l 4) DISCUSSÃO PARA MEDIDAS DE COMBATE A ESCORPIÕES NA ASSOCIAÇÃO;

Assembleia instalar-se-á em primeira convocação às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), com o “quorum” 
de 2/3 (dois terços) dasfrações ideais do Condomínio, ou em segunda chamada, trinta minutos após, às 19:00 
(dezenove horas) com qualquer número.

Somente poderá votar o condômino que esteja quite com suas obrigações condominiais, conforme determina 
a lei n. º 4.591/64 e convenção de Condomínio, e, com a apresentação de documento oficial com foto.

Nas decisões da Assembleia, o Condômino locatário poderá votar mediante procuração emitida pelo 
condômino proprietário conforme art.83 - lei 8.245 de 18/10/91.

O não comparecimento na Assembleia, não isentará o senhor condômino de assumir os compromissos 
aprovados na mesma.

FrEdErico limA dE AlBUQUErQUE
PrEsidENtE 

Uma publicação: Quinta-feira, dia 17 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.385.

Uma publicação: Quinta-feira, dia 17 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.385.
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O carateca santafes-
sulense Enzo Gabriel 
Bassi, participou nos 
dias 8 a 12 deste mês, 
da Etapa Final do cam-
peonato Brasileiro de 
Karatê e Estudantil e 
Universitário 2022, re-
presentando o colégio 
cecafe cOc.

A competição foi rea-
lizada pela confedera-
ção Brasileira de Kara-
tê (cBK), e aconteceu 
no Ginásio do Ibira-
puera, em São Paulo, 
reunindo mais de 2.000 
atletas.

Enzo é faixa marrom e 
participou da categoria 
cadete faixa roxa a preta, 
lutando na modalidade 
shiai kumite (combate). 
O carateca fez diversas 
lutas e conquistou a me-
dalha de prata, sendo 

vice-campeão Brasileiro 
Estudantil 2022.

De acordo com ele, fi-
cou muito contente com 
a medalha conquistada, 
pois lutou com fortes ca-
ratecas, e mesmo assim 
conseguiu uma medalha 
em um campeonato de 
grande relevância.

Para Enzo, conquistar 
essa medalha tem um 
significado muito gran-
de, pois tem se dedicado 
bastante em seus treinos 
e viu que seu esforço 
tem valido a pena. “Es-
tou me esforçando bas-
tante em meus treinos, 
e todas as vezes que 
subi aos tatames nesta 
competição dei o meu 
melhor”.

O carateca é grato aos 
seus senseis Alessandro 
Gimenes e Helio Arakaki 
pelos aprendizados que 
vem recebendo ao longo 

deste ano, pois tem sido 
de grande importância.

Ele está muito motiva-
do, pois vem recebendo 
muito apoio de todos e 
isso tem sido essencial 
para que possa dar o seu 
melhor. “Todo o incenti-
vo que venho recebendo 
é maravilhoso. Gratidão 
a todos pelo apoio e ca-
rinho, pois essa torcida 
faz a diferença durante 
o campeonato”.

A próxima competição 
que Enzo participará é a 
Etapa Final do campeo-
nato Estadual de Karatê 
do Mato Grosso do Sul, 
que acontecerá no dia 
26, deste mês. Esta será 
a última competição dele 
neste ano.

Enzo voltou aos treinos 
na segunda-feira (14), 
com o sensei Gimenes, 
para se preparar para a 
última competição.



QUINTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2022  |  Extra Mais | A8 

celebridades
Dupla de Jales vira as 4 cadeiras 
dos técnicos no The Voice Brasil

Isabel Salgado, ícone do
vôlei, morre aos 62 anos

Neto & Felipe trouxeram um 
clássico da MPB e da música 
caipira, “cio da Terra”

Ex-jogadora ajudou a abrir as portas do vôlei feminino nos anos 1980

Dupla de amigos 
de infância 
que nasceu e 
cresceu na ci-

dade de Jales, interior 
de São Paulo, Neto & Fe-
lipe sobem ao palco de 
um dos maiores progra-
mas da televisão brasi-
leira: o The Voice Brasil 
da TV Globo, que está 
em sua 11ª temporada.

Foram mais de 50 mil 
inscritos para esta edi-
ção do musical: “O fato 
de sermos selecionados 
para subir naquele pal-
co já é motivo de muita 
gratidão. O Brasil é um 
celeiro de talentos e nos 
sentimos privilegiados 

por poder mostrar nos-
so jeito de fazer música 
em um programa para 
milhões de telespecta-
dores”, relata Neto.

A novidade deste ano 
inclui a participação de 
Fátima Bernardes como 
apresentadora e os téc-
nicos são Lulu Santos, 
Michel Teló, Gaby Ama-
rantos e Iza.

Neto & Felipe trou-
xeram um clássico da 
MPB e da música caipi-
ra, “cio da Terra” que é 
uma composição de Mil-
ton Nascimento e chico 
Buarque foi gravada por 
Pena Branca & Xavanti-
nho em 1987.

As quatro cadeiras 
viraram para a dupla: 
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“Quando as cadeiras 
começam a virar é uma 
emoção indescritível”, 
conta Felipe. 

A apresentação da 

dupla nas audições às 
cegas aconteceu logo 
na estreia do progra-
ma, como primeiríssima 
voz, nesta terça dia 15, 

e Neto & Felipe escolhe-
ram Michel Teló como 
técnico para acompa-
nha-los. O programa 
será exibido às terças 

e quintas-feiras após a 
novela Travessia.

Fonte: www.jales
noticias.com

Isabel Salgado, um 
dos grandes nomes do 
vôlei brasileiro, morreu 
aos 62 anos. A ex-atle-
ta sofria da síndrome 
aguda respiratória do 
adulto (SARA), uma 
condição clínica rara. 
A informação foi confir-

mada por amigos próxi-
mos.

A ex-jogadora, que 
teve passagens pelas 
quadras e pelas areias, 
é mãe de Maria clara 
Salgado, Pedro Solberg 
e carol Solberg, to-
dos atletas do vôlei de 
praia.

carioca, Isabel co-

meçou sua carreira no 
Flamengo e fez história 
ao se tornar a primeira 
brasileira a atuar na Eu-
ropa, em 1980, quando 
foi atuar no Modena. 
No mesmo ano, a atle-
ta defendeu a Seleção 
Brasileira nas Olimpí-
adas de Moscou e, em 
1984, também competiu 

nos jogos olímpicos de 
Los Angeles. Rotulada 
de “musa”, Isabel foi 
além da atuação nas 
quadras: destacou-se 
como uma voz femini-
na forte e assertiva em 
suas posturas e ideias.

Fonte: www.
metropoles.com

A causa da morte da ex-jogadora de vôlei, 
Isabel Salgado, ainda não foi anunciada

 Da rEDAção

contato@oextra.net
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O rEI DO GADO
Quinta-feira, 16h50

Marieta recebe a carta que 
veio da Itália e estava per-
dida. Ela descobre que tem 
outro neto chamado Bruno 
e se emociona. Henrico re-
cebe uma indenização que 
pertence ao seu pai. Na fa-
zenda, Henrico procura o pai 
para dar a boa notícia e o en-
contra morto, agarrado em 
um pé de café. Após o en-
terro do pai, Henrico pas-
sa a se dedicar à pecuária 
junto com seu filho Bruno. 
Giovanna reclama para a so-
gra que Henrico não inves-
te em conforto e não deixa 
o filho ir para a escola. Hen-
rico resolve levar Bruno pa-
ra a escola.

CArA E COrAGEM
Quinta-feira, 19h15

Pat vai embora, e Rebeca re-
lembra tudo o que descobriu 
sobre o marido. Duarte avi-
sa Jéssica de que deixará o 
país. Danilo invade o apar-
tamento de Moa para falar 
com Rebeca. Armandinho 
se solidariza com Pat. Re-
nan fala com Anita e des-
cobre que Jéssica mentiu 
para ele. Gustavo encon-
tra com Duarte/Bob e não 
o deixa ir embora. Alfre-
do consola Pat. Hugo de-
saprova a ideia de Andréa 
ajudar Moa. Leonardo pen-
sa em romper com Danilo. 
Renan termina o namoro 
com Jéssica. Margareth, 
Dalva e cleide decidem ar-
mar para enganar Arman-
dinho. Ítalo encontra os fal-
sos contratos assinados por 
Bob Wright. Moa tem al-
ta do hospital e pensa em 
ir para a casa de Andréa.

MAr DO SErTÃO
Quinta-feira, 18h00

Ismênia estranha ao ver o 
calmante de Deodora. Fir-
mino consegue vencer a 
partida contra Vanclei. Ves-
pertino se surpreende com 
a presença de Pajeú em 
seu quarto. Deodora culpa 
candoca pela piora no es-
tado do coronel, e a médi-
ca fica intrigada. Pajeú leva 
Vespertino para José, que 
insiste que ele se entre-
gue à polícia. Laura entre-
ga uma documentação para 
Tertulinho que pode preju-
dicar José. Tertulinho exige 
que Floro Borromeu liberte 
Vespertino. Deodora dopa o 
coronel. Latifa pede a ajuda 
de Timbó para atrapalhar o 
duelo entre Zahym e Maru-
an. Zaym atira contra Maru-
an, e Labibe se declara para 
o príncipe. Tertulinho ques-
tiona candoca sobre seus 
sentimentos por ele. 

CuIDADO COM O ANJO
Quinta-feira, 20h30

Ofélia proíbe Ana Júlia de 
se aproximar de sua neta e 
a expulsa de sua casa. Ana 
Júlia diz a João Miguel que 
Malú ameaça deixar o país 
se ele tentar se aproximar 
dela. Patrício comenta com 
cecília que Rafael está se 
apaixonando por Malú. Ana 
Júlia assedia Daniel, mas ele 
a despreza e deixa claro que 
está apaixonado por Rosa. 
Malú começa seu curso de 
fisioterapia na Associação 
de cegos. João Miguel de-
cide oferecer seus serviços 
de oftalmologista na Asso-
ciação de cegos e está pres-
tes a se encontrar com Malú. 
Enquanto João Miguel per-
corre as instalações da As-
sociação, Malú diz a Rafael 
que teve um estranho pres-
sentimento. Rafael se afasta 
de Malú, João Miguel a vê e 
fica desconcertado.

AMOr SEM IGuAL
Quinta-feira, 15h15

Fernanda fica surpresa. Le-
andro liga e ameaça Pode-
rosa. Ela apresenta a ca-
sa de Ramiro para Furacão. 
Fonseca percebe a presen-
ça de um homem disfarça-
do no enterro.

TrAvESSIA
Quinta-feira, 21h00

Juliana tenta acalmar Bri-
sa. ciça aceita ajudar Brisa 
e oferece sua casa para ela 
morar e ter como compro-
var residência fixa. Os ami-
gos de Brisa de Vila Isabel 
a ajudam a montar o quarto 
na casa de ciça. Gil acon-
selha Ari a aceitar o convi-
te de Guerra para se mudar 
para a casa do empresário. 
Laís marca um almoço com 
Helô, escondida de Stenio. 
Helô fica sabendo por Laís 
que Stenio cuida dos inte-
resses de Oto. cotinha diz 
a Guida que Moretti está 
tirando a sobrinha do pru-
mo. Joel avisa a Brisa que o 
Juiz marcou a visita de To-
nho para o fim de semana. 
chiara diz a Ari que ele pode 
aceitar o convite de Guerra 
para dormir em sua casa.

resumo de novelas

ÁrIES
A partir de 
hoje, Vênus 
se harmoniza 

com seu signo e amplia re-
lações. conte também com 
mais confiança no amor e co-
nexões com estrangeiros ou 
pessoas de outras regiões. 
Encontros e interações de 
hoje criarão um panorama 
positivo para viagens e en-
riquecimento cultural. Algo 
maior se desenhará para o 
futuro. Assuma seu poder e 
promova as mudanças de-
sejadas na carreira. 

TOurO
Descubra se-
gredos e misté-
rios, revele de-

sejos e intensifique o amor. 
A partir de hoje, Vênus apro-
fundará vínculos e esquen-
tará o clima da vida íntima 
com cumplicidade. Aposte em 
mais privacidade e curta as 
delícias da intimidade. Apoio 
à família entrará no menu do 
dia, que trará notícias de al-
guém de longe, saudade e 
lindas lembranças. Amplie 
amizades; a vida social fica-
rá mais gostosa. 

GêMEOS 
A entrada de 
Vênus na sua 
área afetiva tra-

rá harmonia e leveza nos re-
lacionamentos próximos e no 
amor. Novas relações chega-
rão naturalmente. Aprovei-
te a abertura para esclarecer 
dúvidas e expressar os senti-
mentos com mais emoção. Pa-
lavras carinhosas aproxima-
rão quem anda distante. As 
comunicações estarão aber-
tas. Uma decisão tomada an-
teriormente poderá ser re-
vogada.

CâNCEr
Insatisfações na 
área financeira 
inspirarão no-

vos projetos e mais exposi-
ção. A partir de hoje, os re-
lacionamentos de trabalho 
estarão aquecidos. Este tam-
bém será um bom momento 
para tratamentos estéticos 
e corporais. A saúde ficará 
mais equilibrada; incorpo-
re novos conceitos e invista 
no seu bem-estar. Uma via-
gem trará prazeres diferen-
tes e chances para o amor, 
se estiver solteiro.

LEÃO 
Prazeres e en-
tusiasmo esta-
rão de volta. Vê-

nus, que se harmonizará com 
seu signo a partir de hoje, in-
tensificará o amor, aproxima-
rá os filhos e destacará seus 
talentos criativos. Brilhe, es-
palhe alegria por onde pas-
sar e siga seu coração. Pla-
nos de mudança ganharão 
força. Troque confidências 
com a família, elimine anti-
gas pendências e encerre o 
passado. O ambiente social 
poderá mudar nesta fase. 

vIrGEM
conversas de 
hoje desper-
tarão fanta-

sias românticas. Se estiver 
em busca de fortes emoções, 
o dia trará encanto e magia 
num encontro especial. ca-
minhos docoração estarão 
abertos. Você poderá se apai-
xonar para valer, se estiver 
disponível. Deslocamentos 
e tarefas de trabalho serão 
cansativos. Intercale as ati-
vidades com momentos de 
relaxamento e silêncio. ca-
samento em alta! 

LIBrA 
Projetos pesso-
ais ficarão mais 
definidos. Fir-

me acordos financeiros, ne-
gocie o salário e equilibre as 
finanças. Planos de viagem 
poderão se concretizar. O dia 
trará iniciativas e convites 
que movimentarão a vida 
numa direção mais atraen-
te. Ganhe prestígio e novas 
amizades. conversas esti-
mulantes e palavras moti-
vadoras fortalecerão novas 
relações. 

ESCOrPIÃO
O futuro estará 
em foco. Visua-
lize onde quer 

chegar e crie novos planos. 
A partir de hoje, Vênus atrai-
rá oportunidades financei-
ras. conte com mais esta-
bilidade e bons negócios. 
compras de itens de bele-
za e objetos de desejo serão 
irresistíveis. Use o bom sen-
so e tente não sobrecarregar 
o orçamento, nem fazer dí-
vidas. Assuntos de família 
pedirão mudança de atitu-
de e generosidade. 

SAGITÁrIO
A boa notícia 
de hoje é a en-
trada de Vênus 

em seu signo, situação que 
destacará seu carisma, bele-
za e simpatia. O bom humor 
estará de volta! Novas rela-
ções chegarão naturalmen-
te, atraídas por seus encan-
tos. Valerá renovar os looks, 
investir na imagem e apostar 
em novos começos. Expan-
da a consciência, se ligue na 
espiritualidade e finalize um 
longo ciclo. Em breve, você 
iniciará outro. 

CAPrICórNIO 
Avalie expecta-
tivas amorosas, 
desejos e am-

bições. A partir de hoje, Vê-
nus elevará os sentimentos 
e trará generosidade de es-
pírito. Amplie contatos e co-
municações. Amizades ins-
pirarão novas atividades e 
abrirão portas no trabalho. 
A rotina ficará mais discipli-
nada. Atividade física regu-
lar beneficiará a saúde e es-
tabilizará o humor, que anda 
oscilante ultimamente. Pla-
neje mudanças. 

AquÁrIO
Uma oportu-
nidade imper-
dível produzi-

rá mudanças positivas em 
sua vida. Determine metas 
mais altas na carreira e as-
suma seu poder. O céu anun-
cia crescimento profissional 
e financeiro. Inicie amizades 
e crie novos vínculos. A vida 
social ficará mais animada, 
a partir de hoje. Vênus trará 
sintonia com a equipe, pra-
zer nas atividades de grupo 
e envolvimento com a coleti-
vidade. Sucesso pela frente! 

PEIXES 
Otimismo e ce-
nário positivo 
para o futuro 

marcarão a entrada de Vê-
nus na sua área da carreira, 
que aquecerá os relaciona-
mentos profissionais e atrai-
rá oportunidades de suces-
so. conte com mais prestígio 
e exposição. Você poderá re-
tomar um projeto que andou 
parado e aumentar sua segu-
rança. Uma viagem expandi-
rá sua visão e proporciona-
rá momentos encantadores 
no amor. 

Horóscopo
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à  SoLIDArIEDADE

Trem de natal da rumo volta a passar
pela região
Data e horário serão 
confirmados brevemente; 
evento atraiu multidão em 2021

 Da rEDAção

contato@oextra.net

Charlie Farewell 
recebe os parabéns 

de amigos e 
familiares por seu 

aniversário!
Luiz vinícius completa mais um ano
de vida nesta quinta-feira. Parabéns!

Bruna Carrara 
também está entre 
os homenageados 
desta edição!

A Rumo/ABPF, 
assim como 
fez no final do 
ano passado, 

prepara trens de Natal 
para passarem pela re-
gião nos próximos dias.

O primeiro dos trens de 
natal percorrerá o trecho 
de Santa Fé do Sul até a 
região de Guararema SP 
(roteiro pode ser altera-
do).

A passagem dele em 
2021 atraiu diversos mo-
radores locais para perto 
da linha para contempla-
rem e verem o papai Noel 
passando no trem todo 
iluminado.

O trecho corresponde 
entre Santa Fé do Sul 
sendo até Jundiaí trecho 
rumo até Guararema, 
acessando vias na região 
metropolitana em parce-
ria com cPTM e MRS.

A novidade do ano 
está no segundo trem 
que deve partir de São 
José dos campos pela 
malha da MRS em parce-
ria também com a ABPF 
será um trem que percor-
rerá parte da malha Pau-
lista (Vale do Paraíba) 
carioca e Mineira a MRS 
nunca havia feito parte 
desse projeto do trem 
de natal e deverá dispor 
de dois carros Budd que 
pertence a administra-

ção da concessionária. 
A locomotiva modelo 
Sd70Lc a mais nova 
adquirida e produzida 
pela EMD para todos os 
trechos dela poderá ser 
escolhida para liderar 
esse trem.

Os carros Budd MRS 
já estão sendo prepara-
dos para o evento assim 
como os carros da cPTM 
que devem contar com a 
LITORINA e com um dos 
carros de Bauru restau-
rados, poderá ser divul-

gado um calendário com 
as datas de passagem 
dos trens pelas cidades, 
portanto fiquem ligados!

A cPTM e o metrô de 
São Paulo também pode-
rá enfeitar alguns trens 
de suas linhas trazendo 

ainda mais luz para o 
evento.

Brevemente serão di-
vulgados as datas e ho-
rários das locomotivas.

Com informações: 
Paparazzi Ferroviário

Trem da Rumo passando por Fernandópolis em dezembro de 2021


