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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 18/11/22

 35°

 17°

0mm 
0%


chuva

64% 
26%

E 
16km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

SÁB - 19/11/22

 35°

 16°

8mm 
90%


chuva

62% 
24%

E 
16km/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

54% 
23%

ENE 
15km/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 
67%


chuva

56% 
26%

NE 
16km/h


vento

05:31h 
18:42h

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

TER - 22/11/22

 32°

 19°

15mm 
83%


chuva

81% 
23%

NNE 
11km/h


vento

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 com algumas nuvens durante o dia. À noite o 
céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

NoiteTardeManhã
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Artur, Murilo, Gilmar, Henri, Colombano e Ana Bim estão no rol

Página A2

João Pedro leva a presidência da 
Câmara Municipal e entra no rol dos 
‘prefeituráveis’ na sucessão de Pessuto

Prefeitura abre processo seletivo para mais 
de 110 vagas diretas e cadastro reserva
Há vagas para Fiscal, 
Médico, Dentista, 
Agente de Saúde, 
dentre outras; 
inscrições estarão 
abertas de 18 a 27 de 
novembro

A Prefeitura de Fernan-
dópolis realizará Pro-
cesso Seletivo para 
tempo determinado 

e indeterminado. No total, são 
110 vagas direitas e cadastros 
reservas para diferentes funções, 
sendo: Auxiliar de Saúde Bucal, 
Fiscal de Saúde Pública, Inspe-
tor de Escola, Técnico de Enfer-
magem, Dentista ESF, Educador 
Físico, Médico ESF, Médico Vete-
rinário, Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate às 
Endemias. Página A3

Recapeamento de R$ 2,5 milhões na
Avenida Rubens Padilha Meato entra
na fase final
Obras também estão 
ocorrendo em ruas 
adjacentes

Anvisa e Polícia Federal
realizam operação contra remédios
falsificados em Fernandópolis
Ação abrange os estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Espírito Santo

O combate a produtos falsi-
ficados e importados de forma 
irregular para o Brasil é o obje-
tivo da Operação Autoimune. A 

ação da Polícia Federal resulta 
do compartilhamento de infor-
mações entre a instituição e a 
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), em conjunto 
com as vigilâncias sanitárias de 
Mato Grosso, Goiás, São Paulo e 
Espírito Santo. Página A5

A Prefeitura Municipal de Fer-
nandópolis deu prosseguimento 
no último final de semana a se-
gunda etapa de recapeamento 
da avenida Rubens Padilha Me-
ato. As obras que eram aguar-
dadas com expectativa pelos 
moradores foram iniciadas em 
setembro pela região do bairro 
Cohab João Pimenta, seguindo 
o cronograma da empresa res-
ponsáveis. Página A4

Votuporanga traz 
Ira!, Merlin, Colomy 
+ Nando Reis na 
Virada Cultural SP

 Página A8

1ª FerAfro 
começa na 
segunda-feira, 21

 Página A6
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“Desafios para a valorização 
de comunidades e povos 
tradicionais no Brasil”

l  Por PE. EDuARDO LIMA

artigo

“Que meus pés se mante-
nham no caminho sagrado” 
Frase que resume o sentimento 
de representantes de povos e 
comunidades.

O Exame Nacional do Ensino 
Médio – ENEM, prova de ad-
missão à educação superior no 
Brasil, sempre traz como tema 
de redação um problema atu-
al da sociedade brasileira. Na 
edição de 2022 não foi diferen-
te e pediu aos estudantes que 
argumentassem, defendem-se 
e propusessem uma interven-
ção sobre os ‘Desafios para a 
valorização de comunidades e 
povos tradicionais no Brasil’, 
corroborados por quatro textos 
de apoio. E assim o fizeram os 
quase 3,4 milhões de inscritos 
no ENEM.

Se o assunto fosse de ampla 
discussão – como de fato de-
veria ser, quantos brasileiros 
teriam conhecimento necessá-
rio para tratar do assunto? E ao 
menos listar quais são os nos-
sos Povos e Comunidades Tra-
dicionais? Provavelmente aque-

les que foram avaliados pelo 
ENEM, espera-se! E quantos 
mais? Daí percebesse-se a im-
portância e relevância do tema. 
Quando a informação é escassa, 
quando não se conhece, não se 
discute, não incomoda, igno-
ra-se, é invisível - exclui-se. A 
ignorância cria-se um círculo 
vicioso de obscuridade e de 
falta direitos para promoção do 
bem-estar social dessas pesso-
as e comunidades. De um modo 
simplificado, Povos e Comuni-
dades Tradicionais são aqueles 
têm modos de ser, fazer e viver 
diferentes dos da sociedade em 
geral, o que faz com que esses 
grupos se autorreconheçam 
como portadores de identida-
des e direitos próprios.

A Constituição Federal de 1988 
os reconhece jurídica-formal-
mente e assim os define: “Povos 
e Comunidades Tradicionais são 
grupos que possuem culturas di-
ferentes da cultura predominan-
te na sociedade e se reconhecem 
como tal.” E houve um incremen-
to no início do século XXI, com o 

Decreto Federal nº. 6.040 de 7 de 
fevereiro de 2007, (...) que ocu-
pam e usam territórios e recur-
sos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômi-
ca, utilizando conhecimentos, 
inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição.”

Mas afinal, quais são Povos 
e Comunidades Tradicionais 
brasileiros? Talvez indígenas 
e quilombolas sejam os pri-
meiros que veem à memória, 
mas na verdade, oficialmente 
reconhecidos, são 28 Povos 
e Comunidades Tradicionais 
no Brasil. Entre aqueles mais 
conhecidos, estão os povos 
indígenas, as comunidades 
remanescentes de quilombos, 
os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os povos ciga-
nos, os povos de terreiro, os 
pantaneiros, os faxinalenses, 
os caiçaras, quebradeiras de 
coco babaçu ... e tantos outros 
que somados são cerca de 4,5 
milhões de pessoas que ocu-
pam 25% do território nacional. 

Além de tantos que ainda bus-
cam pela legitimidade, junto à 
justiça.

Aqui cabe trazer o posiciona-
mento de lideranças indígenas, 
que esclareceram que os povos 
originários são parte dos Povos 
e Comunidades Tradicionais, 
mas que a nomenclatura e de-
finição de povos originários 
não se aplica a todos os Povos 
e Comunidades Tradicionais. 
Também foi questionada sobre 
a presença de ciganos na lista 
oficial, porém, eles se incluem 
no conceito jurídico e ao contrá-
rio do que o senso comum ima-
gina, nem todos os ciganos são 
nômades. Há, também, aqueles 
que são denominados como se-
dentários, porque acabam se 
instalando definitivamente em 
determinado local.

Após a divulgação do tema 
do ENEM, a uNIVIDA recebeu 
muitas mensagens de volun-
tários, apoiando a discussão 
proposta, pois evidentemente 
trata-se do contexto de nosso 
trabalho. Durante as Missões 

uNIVIDA, estamos entre várias 
etnias indígenas – povo origi-
nário, entre caboclos, quilom-
bolas, ribeirinhos, pescadores 
artesanais, todos legítimos 
representantes dos Povos e 
Comunidades Tradicionais. O 
que nos mostra que o universo 
de nossas ações humanitárias 
ainda tem um enorme horizon-
te de atuação, neste país tão 
diverso em sua composição 
étnica, racial e cultural. Sabe-
mos que a maioria dessas co-
munidades permanecem invi-
síveis, silenciadas por pressões 
econômicas, posse da terra, 
processos discriminatórios e 
exclusão social. Colocada a 
discussão, devemos nos pro-
por a ser um instrumento para 
reverter esse quadro, sermos 
parceiros para promoção do 
conhecimento sobre os Povos 
e Comunidades Tradicionais: 
quem são, onde estão, quantas 
famílias, como vivem, quais os 
problemas que enfrentam, va-
lorizando os seus modos pró-
prios de ser e de viver. 

Açodamento? Exces-
so de otimismo? 
Projeção precipita-
da?

Não quando o próximo pas-
so decorre naturalmente de 
projetos que, gradualmente 
(e ainda que não ao tempo ini-
cialmente estipulado), se ma-
terializam em fatos concretos 
como a vitória na concorridís-
sima escolha do presidente da 
Câmara fernandopolense para 
o biênio 2023/2024 e quando 
se conta com a ‘simpatia’ da 
deputada Analice Fernandes 
(PSDB), também ‘madrinha’ 
política do atual prefeito An-
dré Pessuto, reeleita para o 

quinto mandato consecutivo 
com 90.135 votos.

Pois o edil João Pedro Siquei-
ra (PSDB) pode ser, pós-eleição, 
incluso num seletíssimo rol de 
personalidades classificados 
como ‘prefeituráveis’, ou seja, 
com potencial para virem a 
ser tornar reais concorrentes 
à sucessão de André Pessuto 
em 2024.

E, junto com o parlamentar 
municipal, há de se incluir seu 
homônimo de cargo Murilo Ja-
cob (MDB), o atual vice-pre-
feito Artur Silveira (PSDB), os 
candidatos a deputado derro-
tados Henri Dias (SD), Renato 
Colombano (PSB) e Gilmar Gi-

menes (PL) e, é claro, em con-
jugando condições jurídicas e 
fatuais, a eterna prefeita Ana 
Bim (PSD). Isso afora outros 
que reúnem potenciais ainda 
incipientes mas cuja majora-
ção pode ocorrer no decorrer 
dos dias.

E para ‘facilitar’ a compreen-
são do momento político local 
(e seus desdobramentos), res-
salte-se que cinco vereadores 
votaram em si mesmo na elei-
ção presidencial: Pastorzão 
Claudenilson (PSC), Daniel Ar-
roio (PSD), Janaina Alves (PP), 
Julinho Barbeiro (PP) e Murilo 
Jacob (MDB).

João Pedro acabara eleito 

com o apoio do atual presiden-
te Gustavo Pinato (uB), de Eve-
raldo Lisboa (PTB), João Paulo 
Cantarella (MDB) e Jeferson de 
Paiva (uB).

Seu concorrente foi vereador 
debutante João Garcia Filho 
(PTB) que obteve três votos: o 
de Cidinho do Paraíso (PTB) e 

de Cabo Santos (SD), além do 
próprio, obviamente.

Completando a Mesa Dire-
tora, Cabo Santos assumirá a 
vice-presidência, Cidinho do 
Paraíso a primeira secretaria e 
Evaldo Lisboa a segunda.

Cisão e dias polêmicos à vista 
no Palácio 22 de Maio.

                                 João Pedro leva a 
presidência da Câmara e entra no rol dos 
‘prefeituráveis’ na sucessão de Pessuto
Artur, Murilo, Gilmar, Henri, Colombano e Ana Bim estão no rol
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à  oPoRTUNIDADe

à  FIQUe ATeNTo!

Prefeitura de Fernandópolis abre 
processo seletivo para mais de 110 
vagas diretas e cadastro reserva

Saiba quais são os 
direitos do consumidor 
durante a Black Friday

Há vagas para Fiscal, Médico, Dentista, 
Agente de Saúde, dentre outras; inscrições 
estarão abertas de 18 a 27 de novembro

Dr. Ricardo Maranhão alerta para as “falsas promoções” e como os 
cientes podem garantir seus direitos na famosa megapromoção de novembro

A Prefeitura de 
Fernandópolis 
realizará Pro-
cesso Seletivo 

para tempo determinado 
e indeterminado. No total, 
são 110 vagas direitas e 
cadastros reservas para 
diferentes funções, sendo: 
Auxiliar de Saúde Bucal, 
Fiscal de Saúde Pública, 
Inspetor de Escola, Téc-
nico de Enfermagem, 
Dentista ESF, Educador 
Físico, Médico ESF, Mé-
dico Veterinário, Agente 
Comunitário de Saúde e 
Agente de Combate às 
Endemias.  

As inscrições estarão 
abertas a partir desta sex-
ta-feira, 18, e vão até o dia 

27 de novembro, devendo 
ser feitas, exclusivamen-
te, via internet através 
do endereço eletrônico 
https://portal.agencia-
tubazul.com.br. Não será 
cobrada taxa de inscrição. 
Cada candidato poderá 
concorrer em apenas uma 
das funções oferecidas. 
A seleção dos contrata-
dos será feita por meio 
de uma prova objetiva de 
caráter classificatório e 
eliminatório. 

INSCRIÇÃO/ 
PROVA 

Para inscrever-se via in-
ternet o candidato deverá:
* Acessar o site https://por-

tal.agenciatubazul.com.
br/ (Processo Concurso/
Seletivo Aberto) e clicar 
no link correspondente 

ao Processo Seletivo da 
Prefeitura Municipal de 
Fernandópolis/SP;

* Criar senha pessoal e pos-
teriormente Preencher o 
Formulário de Inscrição e 
transmitir os dados pela 
internet;

* Imprimir o comprovante 
de inscrição; 
A prova objetiva será 

aplicada no dia 11 de de-
zembro das 09h às 11h. 
A confirmação do local 
será divulgada no edital 
de homologação final das 
inscrições, nos sites ht-
tps://www.fernandopolis.
sp.gov.br/ , https://portal.
agenciatubazul.com.br/.

Os meios oficiais de di-
vulgação do Processo se-
letivo serão: mural sede da 
Prefeitura, bem como nos 

sites, www.fernandopolis.
sp.gov.br, https://portal.
agenciatubazul.com.br e o 
Diário Oficial do Município 

no endereço eletrônico ht-
tps://www.fernandopolis.
sp.gov.br/acesso-a-infor-
macao-e-transparencia/

diario-oficial-eletronico.

Fonte: Secom de
Fernandópolis

Todos os anos durante 
a tradicional Black Friday, 
prevista para a última de 
sexta-feira de novembro 
(25), além dos esperados 
superdescontos, também 
se acumulam as reclama-
ções nos órgãos de Direi-
to do Consumidor. Prova 
disso, é que em 2021, 
dados da plataforma Re-
clame Aqui mostram que 
entre os dias 24 e 26 de 
novembro (5 horas antes 
da finalização das promo-
ções), as reclamações no 
site foram 19% superiores 
a Black Friday de 2020. O 
advogado Ricardo Mara-
nhão, com 20 anos de atu-
ação na área de Direito do 
Consumidor, explica que 
os consumidores devem 
ficar atentos as “falsas 
promoções” e indica em 
quais casos pode o Procon 
e outros órgãos podem e 
devem ser acionados.

“O primeiro aspecto a 
ser levado em conta na 
Black Friday é comparar 
os valores dos produtos, 
de antes da promoção 

com o durante. Isso por-
que o que mais temos 
visto é o varejo subir os 
preços antes da promoção 
e baixar na data, dando 
uma falsa impressão de 
oferta. Ou seja, o comércio 
cria uma falsa sensação 
de que aqueles itens re-
almente estão mais bara-
tos. Nas lojas físicas, se 
o consumidor identificou 
esse tipo de conduta, ele 
pode solicitar ao lojista o 
livro de reclamações, que 
deve estar em um lugar 
visível no comércio, e for-
malizar a reclamação. O 
consumidor tem o direi-
to ainda de levar uma via 
impressa da reclamação. 
Essa reclamação deve ser 
encaminhada pela própria 
loja ao Procon. Lá o lojista 
vai apresentar sua defesa 
prévia”, relata o advogado 
Ricardo Maranhão.

O advogado explica ain-
da que se o consumidor 
comprou algum item na 
Black Friday e verificou 
que o preço não está com 
desconto, conforme a pro-
paganda, ou seja, sendo 
uma “falsa promoção”, 

é importante que ele te-
nha como comprovar que 
o desconto não existe. 
Caso contrário, a loja é 
quem pode processar o 
consumidor. Sendo as-
sim, com a comprovação 
de que não há desconto 
real no produto, o consu-
midor pode exigir que a 
compra seja desfeita. “No 
caso de lojas físicas, uma 
comprovação podem ser 
fotos do valor do produto, 
antes da Black Friday, por 
exemplo. O consumidor 
formaliza a reclamação, 
para que vá para o Pro-
con. Nesses casos ele 
pode devolver o produto 
e receber o dinheiro de 
volta”, pontua Maranhão. 
Essa preocupação do es-
pecialista sobre as “falsas 
promoções”, vem de en-
contro a outra pesquisa do 
site Reclame Aqui, feita 
em agosto de 2022, que 
revelou que 46% dos con-
sumidores disseram que 
no Brasil ocorre a “Black 
Fraude”. Além disso, ou-
tros 28% disseram que 
“não existe Black Friday” 
no país.

O advogado Ricardo 
Maranhão ressalta ain-
da que as regras quanto 
a produtos com defeitos 
e devolução de produtos 
em caso de insatisfação, 
permanecem as mesmas 
previstas no Código de 
Defesa do Consumidor, 
independente da Black 
Friday. “Se o produto 
veio com defeito, o con-
sumidor pode solicitar o 
abatimento do preço, ou a 
devolução do seu dinhei-
ro. Em caso de produto 
com defeito, o cliente tem 
o direito ao conserto ou à 
troca. A loja pode suge-
rir o conserto, que deve 
ser feito em até 30 dias. 
Caso o problema persista, 
o consumidor tem direi-
to à troca do produto. O 
prazo que o consumidor 
tem para reclamar de pro-
blemas aparentes ou de 
fácil constatação é de 30 
dias, para produtos não 
duráveis, como alimentos 
e cosméticos. Para bens 
duráveis, como TV ou ge-
ladeira, o prazo é de 90 
dias. Sobre a devolução, 
caso o consumidor não 

goste do item, legalmen-
te o lojista não tem obri-
gação de devolver o valor 
pago. Essa questão tem 
se mantido como uma po-
lítica de boa vizinhança 
entre consumidores e 
varejo. No caso das com-
pras por telefone ou onli-
ne, o Código de Defesa do 
Consumidor determina 
que o vendedor troque o 
produto ou aceite a de-
sistência da venda, caso 
isso seja feito em até 07 
dias”, alerta o advogado 
Ricardo Maranhão.

O advogado finaliza 
com mais alguns pontos: 
“Nessas datas de mega-
promoções é preciso ter 
cuidado com as compras 
por impulso, exatamente 
para não cair em ciladas. 
Se for adquirir produtos 
perecíveis, por exemplo, 

fique atento a data de 
validade. E de manei-
ra geral, se o consumi-
dor se sentir lesado, as 
ações judiciais são um 
direito constitucional. 
Então os consumidores 
podem sim mover uma 
ação na Justiça, para se-
rem reparados”. Além 
disso, o advogado infor-
ma que os consumidores 
podem verificar os en-
dereços do Procon, em 
suas respectivas cida-
des, nesse site.

SObRE RICARdO
MARANhÃO:

Ricardo Maranhão é 
advogado, com 20 anos 
de experiência nas áreas 
de Direito Médico, Lei Ge-
ral de Proteção de Dados 
(LGPD), Direito do Consu-
midor, Direito da Família 
e Direito Cível. 
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Recapeamento de R$ 2,5 milhões 
na Avenida Rubens Padilha Meato
entra na fase final
Obras também estão 
ocorrendo em ruas adjacentes

 Da ReDAção
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A Prefeitura de 
Fernandópolis 
deu prosse-
guimento no 

último final de semana a 
segunda etapa de recapea-
mento da avenida Rubens 
Padilha Meato. As obras 
que eram aguardadas com 
expectativa pelos mora-
dores foram iniciadas em 
setembro pela região do 
bairro Cohab João Pimenta, 
seguindo o cronograma 
da empresa responsáveis. 
Após as medições da pri-
meira etapa, as obras foram 
retomadas já concluindo 
mais de 70% da execução. 

O recapeamento da Ave-
nida Rubens Padilha Meato 
é considerado a maior obra 

de recuperação asfáltica da 
história de Fernandópolis, 
com investimento de R$ 
2,5 milhões, por meio de 
convênio com o Governo 
do Estado de São Paulo. 
“Fiz um compromisso que 
faria essa avenida de ponta 
a ponta dos dois lados. Há 
mais de 20 anos os morado-
res cobravam essa melhoria 
e estou feliz em saber que 
conseguimos”, destacou 
o prefeito André Pessuto. 

Além do recapeamento 
da avenida que possui uma 
grande circulação diária 
de veículos, algumas ruas 
adjacentes também estão 
sendo beneficiadas com o 
asfalto novo. “Nunca con-
cordei com a possibilidade 
de realizar o recape por 
etapas, pois se isso fosse 

feito nunca a avenida ficaria 
boa por inteiro, sempre es-
taria danificada. Corremos 
atrás para conseguirmos 
recursos e podermos fazer 
em sua totalidade e hoje 
a obra está praticamen-
te finalizada”, comentou 
Pessuto.

MAIS ASFALTO
FERNANdÓPOLIS

O programa de obras 
viárias ‘Mais Asfalto Fer-
nandópolis’ foi implantado 
no município no segundo 
semestre de 2017. Até o 
final de 2020 já haviam sido 
recuperados aproximada-

mente 850 quarteirões e 
executados quilômetros 
de novo asfalto, sarjetas 
e guias nos bairros uira-
puru, Ipanema, Araguaia, 
Alto das Paineiras e Cohab 
João Pimenta. Desde 2021, 
início da atual administra-
ção, o trabalho de recape 

foi reiniciado com obras 
em diversos bairros, in-
cluindo Jardim Santa Rita, 
Brasilândia, Paulista e a 
sonhada Rubens Padilha 
Meato.   

Fonte: Secom de
Fernandópolis

No próximo domingo (20), 
os candidatos do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) resolverão as ques-
tões de matemática e de 
ciências da natureza, que 
englobam química, física 
e biologia. Ao todo, serão 
90 questões objetivas. A 
aplicação terá cinco horas 
de duração. Às vésperas 
do último dia de provas, 
a dica é focar na revisão, 
especialmente dos con-
teúdos frequentes. 

O primeiro passo, segundo 
o gerente de Ensino e Inova-
ções Educacionais do SAS 
Plataforma de Educação, 
Idelfranio Moreira, é “fazer 
de conta que o primeiro dia 
não existiu e encarar o se-
gundo dia como se fosse 
a primeira prova”. Todas 
as dicas de autocuidado, 
de revisão, de alimentação 
e de descanso valem tam-
bém para o segundo dia 
de exame. Mesmo quem 
não se saiu muito bem no 
primeiro dia de provas, pode 
ter a chance de recuperar 
agora o desempenho. 

“Não adianta ficar nos 
conteúdos mais difíceis 
ou estudar o que nunca 
caiu. É estudar matemática 
básica; em física, estudar 
mecânica, eletricidade; es-
tudar química geral; e, em 
biologia, conteúdos como 

meio ambiente, fisiologia. 
Focar nos conteúdos mais 
recorrentes”, recomenda 
Moreira. Para isso, a dica 
é refazer questões de exa-
mes anteriores e o que não 
conseguir resolver, revisar 
aquele conteúdo específico. 

O professor explica que 
é importante o estudante 
manter coerência no exame 
e acertar principalmente as 
questões mais fáceis, por 
causa do sistema de cor-
reção do Enem, que segue 
a chamada Teoria de Res-
posta ao Item (TRI). Caso 
acerte apenas as difíceis 
e erre as fáceis, o sistema 
entende que o aluno pode 
ter chutado e ele ganha me-
nos pontos pelas questões 
mais complexas do que outro 
que acertou tanto as fáceis 
quanto as difíceis. 

A orientação é para que os 
candidatos leiam a prova e 
resolvam aqueles itens nos 
quais têm mais facilidade. 
Os mais difíceis devem ser 
assinalados para serem re-
solvidos em seguida. Calma 
na hora de ler os enuncia-
dos também é importante. 
De acordo com Moreira, ali 
podem estar informações 
valiosas e mesmo repostas 
às questões. 

O professor de física em 
pré-vestibulares Mário 
Roullet concorda com as 
recomendações e acrescen-
ta: “É fundamental dormir 

bem. Os estudantes que 
não dormem, não descan-
sam, não conseguem estar 
relaxados na hora da prova. 
Nessa reta final, participei 
de vários aulões, em luga-
res diferentes. São vários 
sentimentos. Há pessoas 
mais relaxadas, mais foca-
das, pessoas mais estres-
sadas, mas todo mundo 
está empenhado em fazer 
uma boa prova”. 

Além das aulas presenciais, 
Roullet usa as redes sociais 
para, como ele mesmo diz, de-
mocratizar o conhecimento. 
É pelas redes sociais como o 
Instagram e o Youtube, que 
ele compartilha conteúdos 
e troca informações com os 
mais de 30 mil seguidores 
que estão se preparando 
para o Enem. 

“Eu enxergo a rede social 
como algo importante. É a 
oportunidade que a gente 
tem de fazer a diferença, de 
democratizar o conteúdo para 
alunos e professores”, diz. Para 
quem está usando a internet 
para estudar, ele recomen-
da, no entanto, cuidado. É 
importante fazer buscas 
sobre os professores para 
saber quem são e qual é a 
formação deles, além de dar 
uma olhada nos comentários. 

“Saber fazer um filtro na 
internet é fundamental 
porque qualquer pessoa 
pode gravar qualquer coisa. 
uma coisa é um professor 

assistir, ele sabe o que está 
bom e o que não está, mas 
o aluno, muitas vezes, não 
sabe fazer esse filtro do 
conteúdo. É importante 
saber quem é essa pes-
soa e qual a experiência 
profissional dela”, alerta.

Os professores acreditam 
que o Enem 2022 vai seguir 
a tendência das edições 
anteriores. A partir de 2019, 
a prova passou a ser mais 
conteudista, segundo Roul-
let, e a cobrar os conteúdos 
mais separadamente, ou 
seja, é possível identificar 
claramente as questões de 
física, química e biologia. 
Antes, as questões da prova 
de ciências da natureza 
eram mais interpretativas e 
envolviam mais uma com-
petência. “Não acho que 
vai encontrar nada muito 
diferente dos últimos anos”, 
complementa Moreira.

ENEM 2022
No primeiro dia de prova, 

no último domingo (13), os 
participantes fizeram as 
questões de linguagens, 
ciências humanas e a reda-
ção. No segundo dia, farão 
as provas de matemática 
e ciências da natureza. 
Os locais de prova estão 
disponíveis no Cartão de 
Confirmação de Inscrição 
na Página do Participante. 

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

à  eDUCAção

Prazo para se inscrever no Vestibulinho das 
etecs é prorrogado até o dia 23 de novembro

Cadastro deve ser feito até as 15 horas do último dia, pela internet
 Da ReDAção

contato@oextra.net
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Anvisa e Polícia Federal realizam 
operação contra remédios falsificados
em Fernandópolis
Ação abrange 
os estados de
Mato Grosso, 
Goiás, São Paulo
e Espírito Santo

O combate a pro-
dutos falsifica-
dos e importa-
dos de forma 

irregular para o Brasil é 
o objetivo da Operação 
Autoimune nesta quin-
ta-feira (18). A ação da 
Polícia Federal resulta 
do compartilhamento 
de informações entre a 
instituição e a Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), em 
conjunto com as vigilân-
cias sanitárias de Mato 
Grosso, Goiás, São Paulo 
e Espírito Santo.  

No total, um mandado 
de prisão preventiva e 
32 de busca e apreensão 
foram cumpridos nas ci-
dades de Cuiabá (MT), 
Ponta Porã (MS), Campo 
Verde (MT), Fernandó-

polis (SP), Goiânia (GO), 
Abadia de Goiás (GO), 
Marília (SP) , Ocauçu 
(SP), Vila Velha (ES), An-
gra dos Reis (RJ) e Cam-
po Grande (MS).

As investigações tive-
ram início com uma apre-
ensão anterior, no Aero-
porto Internacional de 
Campo Grande (MS), de 
várias caixas de medica-
mentos de origem argen-
tina contendo o princípio 
ativo Neostigmina, que 

estavam sem documen-
tação que comprovasse 
a entrada regular no ter-
ritório nacional. Nessa 
mesma ocorrência, tam-
bém já havia sido apreen-
dida uma caixa do medi-
camento Imunoglobulina 
com origem argentina e 
comprovadamente falsi-
ficado.

FALTA dE
GARANTIA

“Medicamentos de ori-
gem irregular não têm 

qualquer garantia sobre 
suas condições de quali-
dade. Mesmo nos casos 
em que a Anvisa autori-
za a importação de forma 
excepcional de produtos 
sem registro no país é ne-
cessário o cumprimento 
de procedimentos para 
que se garanta a segu-
rança dos pacientes”, 
lembrou a Anvisa, em 
nota.

O Metilsulfato de Ne-
ostigmina é usado para 

o tratamento de miaste-
nia grave e para inverter 
os efeitos dos relaxantes 
musculares. Atualmen-
te, segundo a Anvisa, há 
dois medicamentos com 
registro válido na Anvi-
sa contendo esse insumo 
farmacêutico ativo (IFA): 
Normastig e o genérico 
Metilsulfato de Neostig-
mina.

A imunoglobulina 
humana é um hemode-
rivado obtido a partir 

de plasma humano e 
essencial no ambiente 
hospitalar, sendo utili-
zada atualmente para o 
tratamento de doenças 
inflamatórias e autoimu-
nes. “No momento, há 
diversos produtos com 
registro válido que po-
dem ser consultados na 
página da Anvisa”, fina-
lizou a agência.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

 Da ReDAção

contato@oextra.net

à  PRoCURADo

Suspeito de tráfico é preso após tentar
fugir com R$ 22 mil
Ele foi capturado após cair de 
moto enquanto tentava fugir

Policiais civis da DIG de 
Votuporanga prenderam 
na última quarta-feira, 
16, um suspeito procura-
do por tráfico de drogas.

Durante diligências, os 
policiais identificaram a 
casa onde o procurado 
“Cardume” estava se 
escondendo e decidi-
ram realizar abordagem 
quando ele passava de 
motocicleta nas proximi-

dades de seu endereço. 
No momento da abor-
dagem, o procurado se 
evadiu em alta veloci-
dade pela ruas da cida-
de, diversas vezes pela 
contramão de direção, 
quando acabou caindo e 
passou a se evadir a pé, 
pulando o alambrado de 
um clube, onde foi alcan-
çado, detido e preso.

Durante a fuga, ele jo-
gou uma sacola contendo 
aproximadamente R$ 22 

mil reais, investigados 
por serem oriundos do 
tráfico de drogas.

A motocicleta Hon-
da/Twister utilizada na 
fuga estava com os sinais 
identificadores suprimi-
dos, sendo recolhida. O 
dinheiro foi apreendido 
e o procurado foi preso e 
permaneceu à disposição 
da Justiça

Fonte: votuporanga
tudo.com.br
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1ª FerAfro começa na segunda-feira,
21, em Fernandópolis
Evento com três dias de atrações 
comemora o “Dia da Consciência Negra”

 Da ReDAção

contato@oextra.net

A Prefeitura de Fer-
nandópolis, por 
meio da Secretaria 
Municipal de Cultu-

ra e Turismo, realiza os últimos 
preparativos para a 1ª FerAfro 
que acontecerá nos dias 21, 22 
e 23 deste mês. 

O evento vai comemorar no 
município o “Dia da Consci-
ência Negra” com uma seleta 
grade de atrações oferecidas 
gratuitamente para visitação 
de toda população.

A FerAfro está sendo prepa-
rada por uma comissão organi-
zadora e contará com diversos 
parceiros e colaboradores, em 
especial os alunos da rede pú-
blica municipal que serão os 
responsáveis pela exposição 
dos trabalhos relacionados ao 
tema. As visitações estarão 
abertas na segunda, 21, a par-
tir das 18h30, com a cerimônia 
de abertura, ficando aberta 
ao público também na terça e 
quarta das 08h às 22h no Sa-
lão Paroquial da Aparecida que 
está localizado na Rua Bahia 
(próximo a escola JAP).  

PARTICIPANTES
l	Secretaria Municipal da Edu-

cação 
l	Secretaria Municipal de As-

sistência Social 
l	Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente 
l	Secretaria Municipal de Agri-

cultura
l	Secretaria Municipal de Co-

municação 
l	Secretaria Municipal de Es-

portes e Lazer 
l	Secretaria Municipal de 

Obras
l	ETEC Fernandópolis 
l	APADAF 
l	Projeto Guri 
l	SEBRAE 
l	FEF 
l	OSFER 
l	uNATI 
l	OS SONHADORES
l	uNIVERSIDADE BRASIL
l	SABESP 
l	ACIF
l	Academia New Ritmo & Cia 
l	Denner Rocha (apresentação 

cultural)
l	EMEFA Melvin Jones 
l	RAP do Interior Paulista 
l	Cinema para todos
l	Janeth Vitor escritora do Li-

vro “Escola da Vida”
l	Ludmila Teodoro e Aryelle 

Andrade (apresentação cul-
tural),

l	Grupo Folclórico Mungunzá
l	Grupo Anjos Guerreiros de 

Fernandópolis
l	Alunos da EMEF José Gaspar 

Ruas 
PROGRAMAÇÃO 

 21 dE NOVEMbRO (segun-
da-feira)

 NOITE
l	18h30 Abertura do portão 

para visitação do público ao 
local

l	19h30 Abertura oficial com a 
participação das autoridades

l	19h35 Apresentação Cultu-
ral: música com a OSFER ( 
40min.)

l	20h15 Staff
l	20h20 Apresentação Cultural: 

Capoeira “Navalha D´Ouro”, 
Prof. Marcos Alberto Dias da 
Silva, mestre Jamaika - Secre-
taria Municipal de Esportes e 
Lazer ( 30 min.)

l	20h50 Staff
l	20h55 Apresentação Cultural: 

dança com a Academia New 
Ritmo & Cia, Profª. Mary San-
to ( 10 min.)

l	21h05 Staff
l	21h10 Apresentação Cultu-

ral: RAPI Interior Paulista ( 
15min.)

l	22h00 Fechamento dos por-
tões do salão

	22 dE NOVEMbRO (terça-
feira)

 MANhÃ
l	8h00 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	9h00 Apresentação Cultural: 

Fanfarra - Secretaria Munici-
pal da Educação, Prof. An-
tonio Carlos Cestari Batista 
da Escola Melvin Jones ( 20 
min.)

l	9h30 Cinema para todos: 
Caillou contra o racismo 
(10min.)

l	9h40 Apresentação Cultural: 
Bate papo com a escritora 
Janeth Vitor e a convidada 
Silvana Amorim (Psicopeda-
goga, Secretaria Municipal da 
Educação). Tema Escola para 
todos. O tema abordado será 
a tratativa da inclusão, diver-
sidade e bulling. A autora 
aborda temas complexos de 
forma leve, educativa e inte-
rativa, trazendo à consciência 
dos alunos que a escola é um 
lugar plural e de todos. Faixa 
etária de 05 a 06 anos

l	11h30 Fechamento dos por-
tões do salão

 TARdE
l	13h30 Abertura do portão 

para visitação do público ao 
local

l	14h00 *	Apresentação Cultu-
ral: Palestra “Partiu mercado” 
(SEBRAE, com o palestrante 
Guilherme Gustavo Lui). A 
Instituição estará trabalhan-
do a inteligência emocional 
trazendo o despertar do jo-
vem negro para o empodera-
mento no empreendedorismo 
brasileiro. Faixa etária de 14 
a 18 anos. Público alternado

l	15h30 * Apresentação Cultu-
ral: Palestra “Partiu mercado” 
(SEBRAE, com o palestrante 
Guilherme Gustavo Lui). A 
Instituição estará trabalhan-
do a inteligência emocional 
trazendo o despertar do jo-
vem negro para o empodera-
mento no empreendedorismo 
brasileiro. Faixa etária de 14 
a 18 anos. Público alternado

l	17h00 Fechamento dos por-
tões do salão

 NOITE
l	18h30 Abertura do portão 

para visitação do público ao 
local

l	19h30 Apresentação Cultural: 
dança com a ETEC ( 05 min.)

l	19h35 Staff
l	19h40 Apresentação Cultural: 

Capoeira “Anjos Guerreiros 
de Fernandópolis” e “Teatro 
Puxada e Rede”, Prof. Gilmar 
Vicente e Silva Junior “Ale-
mão” ( 60 min.)

l	20h40 Staff
l	20h45 Apresentação Cultural: 

dança com o Prof. Denner Ro-
cha ( 5 min.)

l	20h50 Staff
l	20h55 Apresentação Cultu-

ral: música com o Instituto de 
Desenvolvimento Pessoal e 
Social “Os Sonhadores”  ( 30 
min.)

l	22h00 Fechamento dos por-
tões do salão

	23 dE NOVEMbRO (quarta-
feira)

 MANhÃ
l	8h00 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	8h50 Apresentação de Flauta 

– Alunos da EMEF José Gas-
par Ruas  

l	9h00 Apresentação Cultural: 
Fanfarra - Secretaria Munici-
pal da Educação, Prof. An-
tonio Carlos Cestari Batista 
da Escola Melvin Jones ( 20 
min.)

l	9h30 Cinema para todos: 

Caillou contra o racismo ( 
10min.)

l	9h40 Apresentação Cultural: 
bate papo com Ludmila Te-
odoro, Aryelle Andrade e o 
convidado Washington Pissu-
to (Psicólogo, Secretaria Mu-
nicipal da Educação). Tema 
Meu cabelo, minha identi-
dade. O tema abordado pela 
cabeleireira especialista em 
cachos e afro traz a consciên-
cia de que todo o cabelo tem 
sua beleza e faz parte da sua 
criação e identidade. Nesse 
bate-papo a palavra da vez 
será empoderamento e acei-
tação. Faixa etária de 10 a 12 
anos

l	11h30 Fechamento dos por-
tões do salão

 TARdE
l	13h30 Abertura do portão 

para visitação do público ao 
local

l	13h50 Apresentação de Flau-
ta – Alunos da EMEF José 
Gaspar Ruas  

l	14h00 Apresentação Cultu-
ral: palestra e bate-papo “Se-
gregação racial do mercado 
de trabalho” (universidade 
Brasil – Profª. Gleice Lopes). 
Faixa etária de 14 a 18 anos

l	15h00 Apresentação Cultural: 
palestra e bate-papo “Direi-
to do consumidor e produtos 
Afro”. (universidade Brasil 
– Profª Gleice Lopes). Faixa 
etária de 14 a 18 anos

l	17h00 Fechamento dos por-
tões do salão

 NOITE
l	8h30 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	19h30 Apresentação Cultural: 

dança e teatro com a uNATI ( 
10 min.)

l	19h40 Staff
l	19:45 Apresentação Cultural: 

Grupo de Jongo (FEF, curso 

de Serviço Social)
l	20:05 Apresentação Cultural: 

mesa redonda (FEF, curso de 
História)

l	20:25 Apresentação Cultural: 
coreografia Afro (FEF, curso 
de Educação Física)

l	20:45 Apresentação Cultural: 
curtas metragens (FEF, curso 
de Publicidade e Propagan-
da)

l	21:05 Apresentação Cultural: 
performace literária (FEF, cur-
so de Letras)

l	21:25 Apresentação Cultural: 
alongamentos e orientações 
posturais (FEF, curso de Fisio-
terapia)

l	21:45 Apresentação Cultural: 
avaliação capilar , transmis-
são no telão (FEF, curso de 
Estética) 

	Exposição dentro do estande 
l	Melhores reportagens sobre a 

consciência negra (FEF, curso 
de Jornalismo)

l	Painel de fotos de cientistas 
(FEF, curso de Biologia)

l	Banner sobre profissionais 
negros que se destacaram ao 
longo da história (FEF, curso 
de Engenharia Civil)

l	A matemática no continente 
africano (FEF, curso de Mate-
mática)

l	Cuidados com os cabelos 
crespos e cacheados (FEF, 
curso de Estética)

l	Máscaras  (FEF, curso de His-
tória)

l	Abordagem sobre a Assis-
tência de Enfermagem hu-
manizada no Sistema  Único 
de Saúde inserindo diferentes 
etnias e raças (FEF, curso de 
Enfermagem)

l	22h00 Fechamento dos por-
tões do salão

Fonte: Secom de
Fernandópolis
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Governo de SP lança Plano de Ação 
Climática e busca eliminar 17 milhões 
de toneladas de Gases de efeito estufa

Estado é signatário das campanhas “Race to Zero” e “Race to e to Resilience” conduzidas pela ONu

Uma publicação: Sexta-feira, dia 18 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.386.

publicações

São Paulo possui 
perfil de emissões 
de Gases de Efei-
to Estufa (GEE) 

muito diferente do Brasil. 
As atividades ligadas a 
agropecuária, florestas e 
uso do solo são as que li-
deram o cenário nacional 
com 62% das contribui-
ções e no estado corres-
pondem a 28%. Já o setor 
de transportes, responsá-
vel por 12% das emissões 
no país, tem um índice 
mais elevado em São Pau-
lo, registrando 29%.

A parceria firmada en-
tre o Governo de São Pau-
lo e Programa Políticas 
sobre Mudança do Clima- 
Pomuc (implementado 
pela agência alemã de 
cooperação internacional 
GIZ - Deutsche Gesells-
chaft für Internationale 
Zusammenarbeit GmbH 
– com o apoio do Ministé-
rio Alemão de Economia 
e Clima – BMWK –, no 
âmbito da Iniciativa Cli-
mática Internacional- IKI) 
viabilizou uma série de 
estudos sobre as trajetó-
rias de carbono para es-
tabelecer metas do Plano 
de Ação Climática (PAC 
2050). O plano entrou em 
consulta pública nesta 
semana e contém estra-
tégias de mitigação para 
os principais setores da 
economia; transportes; 
agropecuária, florestas 
e uso do solo; energia; 
resíduos; indústria e uso 
de produtos, além de 
apresentar uma primeira 
abordagem sobre as pos-
sibilidades para o finan-
ciamento do Plano e das 
ações propostas. O lan-
çamento oficial ocorreu 
no Brazil Climate Action 
Hub, na COP27, durante 
o painel “De Glasgow a 
Sharm El-Sheikh: avan-
ços na Campanha Race 
to Zero no Brasil e novos 
investimentos”. Ape-
nas três dos 12 estados 

que firmaram acordo na 
COP26 entregaram o PAC 
em fase de consulta pú-
blica ou já concluídos. 

O Plano apresenta ro-
tas para uma economia 
de baixo carbono com 
objetivos intermediários 
que devem ser atingidos 
até 2030 na busca pela 
neutralidade até 2050 e 
foi elaborado pela equipe 
técnica da Secretaria Es-
tadual de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, os pro-
fessores Paulo Artaxo da 
uSP e Gilberto Jannuzzi 
da unicamp, o coordena-
dor do Sistema de Esti-
mativas de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa 
(SEEG), David Tsai, além 
da equipe da NINT Natu-
ral Intelligence.

“São Paulo está efetiva-
mente engajado na cam-
panha do clima. O PAC é 
resultado de um trabalho 
conjunto com base cien-
tífica a partir dos inven-
tários do SEEG /Observa-
tório do Clima. São metas 
factíveis e discutidas 
com os setores econômi-
cos como agricultura, in-
dústria e energia. Portan-
to, nós queremos muito 
que a sociedade e todos 
os setores participem 
efetivamente da consulta 
pública”, explica o sub-
secretário Eduardo Trani.

Os compromissos fo-
ram estipulados consi-
derando que em 2021 
(ano base), ano da reto-
mada econômica, houve 
a emissão de 142 milhões 
de toneladas de CO2 
equivalente. Inicialmen-
te, o documento estabe-
lece uma redução de 12% 
até 2030 e mais 55% de-
pois de 20 anos. No total 
serão eliminadas 67% das 
emissões, redução que 
deverá ser verificada e 
monitorada e ampliada 
ou compensada ao longo 
desse período a fim de se 
alcançar o NetZero

A implementação deve 
ser viabilizada com in-

crescimento do PIB es-
tadual de 2% ao ano. Os 
investimentos previstos 
para alcançar estes obje-
tivos são de 0,25% do PIB 
paulista ao ano.

A consulta pública para 
contribuições da socieda-
de ficará aberta até 10 de 
dezembro.

MUdANÇAS
CLIMÁTICAS

De acordo com o último 
relatório do IPCC (Inter-
governamental Painel on 
Climate Change) para 
limitarmos o aumento 
da temperatura em dois 
graus Celsius em relação 
aos níveis pré-industriais 

serão necessárias redu-
ções de emissões globais 
de gases de efeito estufa 
da ordem de 5% ao ano 
até atingir emissões lí-
quidas zero (net zero) 
em 2050 e sequestrar 10 
a 20 bilhões de toneladas 
de CO2 por ano até 2100. 
O Brasil é o sexto maior 
emissor de GEE do pla-
neta. Os decretos assi-
nados por São Paulo e o 
novo PAC também contri-
buíram para os compro-
missos nacionais com o 
Acordo de Paris.

* O Programa Políticas 
sobre Mudança do Cli-
ma (PoMuC) apoia o 
Brasil na implementa-
ção Política Nacional 
sobre Mudança do Cli-
ma. O projeto é realiza-
do por meio da atuação 
coordenada entre a GIZ, 
o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e o 
Ministério da Economia 
(ME), em parceria com 
outros ministérios e ins-
tituições.

vestimentos públicos e 
privados. Entre as me-
didas previstas está a 
eletrificação da frota e 
inserção de novos com-
bustíveis; introdução de 
combustíveis avançados 
a partir da biomassa e do 
uso de hidrogênio; recu-
peração de pastagens 
degradadas; efetiva im-
plantação do Código 
Florestal com recupera-
ção de 800 mil ha, além 
de 700 mil ha pelo Projeto 
Refloresta SP; e o reapro-
veitamento energético 
dos resíduos.

Para Rodrigo Perpé-
tuo, diretor executivo do 
ICLEI (Governos Locais 
para a Sustentabilidade) 
e membro do Conselho 
de Desenvolvimento Sus-
tentável “é um orgulho 
ver um resultado efetivo 
em tão curto espaço de 
tempo. Há um ano, du-
rante a COP26, houve 
um anúncio do compro-
misso e aqui, na COP27, 
ocorre a apresentação do 
plano. Nós estamos con-
victos que essa agenda 
vai integrar municípios e 
empresas. São Paulo vai 
seguir na vanguarda da 
ação climática brasileira”.

A modelagem do PAC 
parte da premissa de um 
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Votuporanga traz Ira!, Merlin, Colomy 
+ Nando Reis na ‘Virada Cultural SP’

Shows acontecem nos dias 26 e 27; eventos são gratuitos e têm várias outras atrações

Votuporanga 
estará rece-
bendo gran-
des apresen-

tações artísticas nos 
próximos dias, que in-
tegrarão a ‘Virada Cul-
tural SP’.

Pela programação 
ainda sujeita a confir-
mações e a alterações, 
o município será a ca-
pital cultural do Estado 
paulista nos dias 26 e 27 
de novembro de 2022, 
com intervenções em 
diversos locais da ci-
dade, tais como Parque 
da Cultura, Biblioteca 
Municipal e o Centro de 
Convenções.

A maratona cultural en-
volverá diversas lingua-
gens artísticas, tais como 
teatro, música e projeção 
mapeada, numa progra-
mação criada pelo Gover-
no do Estado de São Pau-
lo e gerida pelos ‘Amigos 
da Arte’.

Os principais desta-
ques são:

Palco Anfiteatro:
26/11/2022:

- 18h00 – Banda Zequi-
nha de Abreu

- 20h00 – Márcia Castro
- 23h00 – Merlim
 27/11/2022:
- 01h30 – MC Soffia
- 11h00 – Mundo Bita
- 13h30 – Dylan Triplett 

(EuA) & Simi Brothers
- 16h00 – Colomy + Nan-

do Reis
- 18h30 – Ira!
 Palco Auditório:
 26/11/2022:
- 19h00 – Márcio Zarsi
- 21h30 – Dona Maria
 27/11/2022:
- 00h30 – Jeito Nosso
- 15h00 – Grupo de Dan-

ça Mariana Maricato/
Sinta Essa Dança

- 17h30 – Fúria & Os Nos-
tálgicos

 Palco Volante Parque 
da Cultura:

- 27/11/2022
- 00h00 – Jam do Asfalto: 

Danças urbanas/DJ´s/

Hip Hop
- 02h30 –Jam do Asfalto: 

Danças urbanas/DJ´s/
Hip Hop

- 03h30 – Dj Harlen Felix
- 12h30 – O Circo/Entre 

Aspas Cia. Teatral
 biblioteca Municipal 

Castro Alves
- 18h00 às 18h00 – Pro-

jeção Mapeada Parque 
da Cultura

 Centro de Convenções 
Jornalista Nelson Ca-
margo

- 26/11/2022:
- 19h00 – Almagêmea 

Escola de Dança/Gala 
25

- 23h00 – As Filhas da 
Mãe, a Comédia. Texto 
de Ronaldo Ciambroni/
Thesco Produções

 27/11/2022:
- 15h00 – Hélio de la 

Pena/Preto de Neve
Todos os eventos são 

gratuitos e a programa-
ção é sujeita a alterações. 
As Classificações Indica-
tivas das atrações são li-
vres, salvo indicação.

A Banda Ira! é uma das atrações do domingo, 27

A VIRAdA
A Virada Cultural Pau-

lista leva ao interior e ao 
litoral atrações musicais 
populares de renome na-
cional, teatro adulto e in-
fantil, stand up comedy, 
artistas regionais, além 

de envolver atividades 
nas unidades locais do 
SESC-SP. Com todos os 
eventos gratuitos e pro-
gramação personaliza-
da para cada cidade, a 
Virada é realizada pelo 
Governo em parceria com 

prefeituras municipais, 
sendo um dos maiores 
eventos do Estado: nos 
primeiros 10 anos de 
existência, promoveu 
mais de 7.100 atividades 
culturais para mais de 10 
milhões de pessoas.
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O REI dO GAdO
Sexta-feira, 16h50

Bruno assume o controle do 
avião e assusta o repórter. 
Zé do Araguaia comemora o 
retorno do patrão. Léia, es-
posa de Bruno, autoriza os 
filhos, Lia e Marcos, a troca-
rem de barco. Léia conversa 
com seu amante Ralf e pas-
sa a senha do cartão de cre-
dito. Regino, o líder dos sem 
terra, dá agua para Luana e 
ela junta-se ao grupo. Mar-
cos e Lia vão para o Guaru-
já e compram o novo Iate. 
Léia marca encontro com 
Ralf. Bruno pesca com Zé 
do Araguaia. Os sem terra 
invadem uma das fazendas 
de Bruno Mezenga. Bruno 
sobrevoa a fazenda invadi-
da e assusta os sem terras. 
Bruno manda servir água 
e carne para os sem terra 
e eles desconfiam de tan-
ta bondade.

CARA E CORAGEM
Sexta-feira, 19h15

Pat e Milton aceitam que 
Moa vá para a casa de An-
dréa. Ítalo acredita que sa-
be quem é o beneficiário 
dos contratos assinados 
por Bob Wright. Duarte te-
me ser preso por causa da 
investigação contra Danilo. 
Andréa cuida de Moa, e Mil-
ton pede para Pat ter paci-
ência. Pat exige que Danilo 
fique longe de Moa. Dalva 
coloca um remédio no chá 
de Armandinho, sob o olhar 
de Margareth e Cleide, e as 
três forjam uma gravidez pa-
ra assustar o ex. Rebeca e 
Fernanda recebem uma in-
timação para depor na de-
legacia. Moa comenta com 
Milton sobre a tristeza de Pat. 
Danilo aparece na frente de 
Moa e se espanta ao ver que 
ele não se recorda do aciden-
te. um paparazzo fotogra-
fa Hugo e Enzo abraçados. 

MAR dO SERTÃO
Sexta-feira, 18h00

Maruan não é atingido pe-
lo tiro, e Labibe volta atrás 
em sua declaração. Vanclei 
se esconde de Quintilha. 
Candoca examina o Coro-
nel e estranha o seu esta-
do. Ismênia vê Deodora es-
conder o remédio que está 
dando para o marido, mas 
não fala com Candoca. Lo-
rena critica Labibe por sua 
teimosia com relação a Ma-
ruan. Vespertino passa as 
promissórias de Tertulinho 
para José. Timbó pega com 
Latifa o pagamento por ter 
salvado a vida de Zahym e 
de Maruan. Labibe fica to-
cada com a declaração que 
ouve de Maruan, mas ten-
ta disfarçar. José não con-
ta para Candoca sobre as 
promissórias e assegura 
que Tertulinho não irá mais 
atrapalhar a vida deles. De-
odora vai à casa de Pajeú.

CUIdAdO COM O ANJO
Sexta-feira, 20h30

Malú sofre um desmaio e 
João Miguel a socorre. Rafa-
el ouve quando João Miguel 
diz a Malú que a ama. Ana Jú-
lia tenta colocar Tininha con-
tra Malú dizendo que ela não 
permitirá que continue vendo 
seu irmãozinho. Malú recobra 
a consciência, mas não fica 
sabendo que foi João Miguel 
quem cuidou dela. Ana Jú-
lia diz a amador que preten-
de se livrar de Tininha para 
ficar com João Miguel. Edu-
ardo diz a Beatriz que juntos 
lutarão contra Amador. João 
Miguel diz que pretende se 
aproximar de Malú usando 
identidade falsa para que 
possa operá-la e a diretora 
da Associação lembra que 
precisará da autorização do 
juiz Velarde. Malú diz a Ra-
fael que adoeceu por cau-
sa do rancor que sente por 
João Miguel. 

AMOR SEM IGUAL
Sexta-feira, 15h15

Bernardo é encontrado por 
Fonseca, mas consegue fugir 
com a ajuda de alguém mis-
terioso. Poderosa apresen-
ta Furacão à nova família. 
Bernardo liga para Leandro 
e avisa que quer descobrir 
que o salvou. Fernanda se 
mostra decepcionada com 
a atitude de seu pai. Duplex 
conta para Oxente que An-
tônio Junior está se drogan-
do. Cindy avisa que é melhor 
eles usarem o dinheiro para 
fugirem do país, mas o rapaz 
discorda. Fernanda se man-
tém firme e avisa que vai ca-
sar com Pedro. Oxente con-
ta sobre o filho para Zenaide. 
Antônio Junior dispensa o 
sermão dos irmãos. Podero-
sa é surpreendia com a visi-
ta de Miguel.

TRAVESSIA
Sexta-feira, 21h00

Juliana diz a Helô que ain-
da não contou a Brisa que 
a visita a Tonho deverá ser 
assistida. Helô sugere que 
Creusa esteja na casa de Bri-
sa no dia da visita de Tonho. 
Moretti cobra de Oto mais 
atenção e consideração a 
seus próximos passos. Ari 
pede a Dina para acompa-
nhar a visita de Brisa a To-
nho. Chiara e Ari se beijam. 
Leonor pede a Moretti pa-
ra não contar a Guida sobre 
o beijo que deram. Ari ob-
serva Tonho abraçar Brisa.

Resumo de Novelas

ÁRIES 
Saúde e tra-
balho pedirão 
atenção. O dia 

será bastante produtivo, se 
você focar nas soluções prá-
ticas e se concentrar no que 
pode dar resultado imedia-
to. Espere por boas notícias 
na área financeira, uma pro-
posta inesperada animará o 
clima. A partir de hoje, Mer-
cúrio facilitará o acerto da do-
cumentação, escolha de ro-
teiro de viagem ou de uma 
formação acadêmica e acor-
dos judiciais. 

TOURO
O pensamento 
se voltará para 
questões ínti-

mas e existenciais a partir 
de hoje. Aprofunde o tom das 
conversas e encontre resso-
nância numa relação espe-
cial. Surpresas gostosas co-
lorirão o dia e esquentarão o 
coração. Brinque com os fi-
lhos, crie projetos e curta o 
momento. Evite se preocu-
par com suposições. A luta 
por melhores condições fi-
nanceiras continuará e dará 
resultados em breve.

GêMEOS 
A entrada de 
Mercúrio em 
sua área de re-

lacionamento facilitará o di-
álogo e o entendimento. Crie 
planos a dois para o futuro e 
comece uma fase mais gosto-
sa no amor. Decisões e finali-
zações poderão ser adiadas. 
Espere por melhores condi-
ções ou informações mais pre-
cisas. Assuntos do passado 
serão vistos por uma nova 
perspectiva. O trabalho es-
tará em fase de expansão. 
Sucesso!

CâNCER
A rotina ficará 
mais organiza-
da a partir de 

hoje. Cuide do corpo, harmo-
nize as relações de trabalho 
e cultive amizades. Palavras 
carinhosas farão diferença 
no seu dia. Pense positivo e 
descubra novas motivações. 
Estudos, viagem e novo am-
biente social trarão desen-
volvimento e esperanças de 
uma vida melhor. Aumente 
a sintonia com a espirituali-
dade e brilhe! Poder pesso-
al e prestígio em alta!

LEÃO 
Ideias brilhan-
tes e soluções 
originais não 

faltarão. A partir de hoje, 
Mercúrio em harmonia com 
seu signo destacará seus ta-
lentos e poderes. Amplie o di-
álogo com os filhos, marque 
presença nas redes sociais e 
aumente a exposição. Assun-
tos financeiros pedirão pon-
deração. Não será hora de au-
mentar despesas ou gastar 
dinheiro sem planejamento. 
Dê uma virada na sorte com 
novos projetos. 

VIRGEM
Com Lua em 
seu signo, emo-
ções estarão à 

flor da pele. Dedique tempo 
ao autocuidado e jogue a au-
toestima para cima. A partir 
de hoje, Mercúrio facilitará o 
diálogo com a família. Espe-
re também por reencontros e 
solução de antigas pendên-
cias. Clima agitado no traba-
lho poderá causar desgastes. 
Avalie decisões sobre o futu-
ro com calma. Entendimento 
e novos planos no amor. Ca-
samento em alta!

LIbRA
Durma mais, 
anote os so-
nhos, aumen-

te a sintonia com sua força in-
terior e respeite a intuição. O 
dia será sujeito a distrações 
e devaneios; valerá checar 
a agenda e evitar esqueci-
mentos. Conexões influentes 
e oportunidades de cresci-
mento financeiro no traba-
lho animarão o clima. Apos-
te também nos estudos e em 
planos de desenvolvimento; 
você poderá se interessar por 
cursos ou nova graduação. 

ESCORPIÃO
A partir de 
hoje, Mercú-
rio trará me-

lhor administração dos seus 
recursos. Aproveite esta fa-
se para planejar o orçamen-
to e equilibrar as finanças. 
Fique de olho nas oportu-
nidades de diminuir custos 
e também nas promoções. 
Amizades darão dicas e su-
gestões interessantes. Faça 
boas compras; negócios es-
tarão aquecidos. Assuntos 
de família cobrarão atenção. 
Reestruturações pela frente! 

SAGITÁRIO
Objetivos pes-
soais ficarão 
claros com a 

entrada de Mercúrio em seu 
signo, que também aumenta-
rá a mobilidade e o poder de 
comunicação. Aproveite pa-
ra colocar a vida em ordem e 
realizar um velho sonho. As-
suntos práticos, de moradia, 
transações imobiliárias e in-
vestimentos futuros ganha-
rão soluções mais efetivas. 
Carreira em ascensão; o dia 
trará popularidade e proje-
ção. Novas relações à vista!

CAPRICÓRNIO
A intuição fica-
rá mais forte a 
partir de hoje. 

Afaste pensamentos repeti-
tivos com meditação, sinto-
nia com a natureza e momen-
tos de relaxamento. Corpo e 
mente precisam de descan-
so. Aceite convites de ami-
gos e descontraia. O dia trará 
uma gostosa sensação de li-
berdade e mais confiança no 
futuro. Evite atividades des-
gastantes e adie preocupa-
ções; tudo se resolverá em 
seu tempo. Cultive a fé!

AqUÁRIO
uma oportuni-
dade poderosa 
na carreira pro-

moverá mudança de ambien-
te e de planos. Assuma uma 
missão especial e invista no 
seu futuro. A partir de hoje, 
Mercúrio movimentará a vi-
da social e atividades de gru-
po. Espere por entendimen-
to e sintonia com a equipe. 
Este será um ótimo momen-
to para ampliar amizades e 
o envolvimento com ques-
tões coletivas. Sucesso nos 
empreendimentos! 

PEIXES
As comunica-
ções profissio-
nais ganharão 

velocidade, com a entrada de 
Mercúrio em sua área da car-
reira. Determine metas mais 
altas; você chegará lá nesta 
fase. Assuntos do coração 
também estarão em desta-
que. O dia será inspirador, 
com emoções fortes na vida 
íntima. Encontre maneiras 
originais de expressar seu 
carinho. Planos a dois para 
o futuro esquentarão o cli-
ma. Amor em alta!

Horóscopo
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Fernandópolis na quarta-feira, 16
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um click especial dela,
Karen Kiota!

Parabéns e 
muitos anos 
de vida para 
o aniversa-
riante Paulo 
Fernando 
Albernaz!

Vinicius Schmidt também está entre
os homenageados desta edição!

Decreto determina horário especial
em Fernandópolis durante os jogos da
seleção brasileira 

No final da tar-
de de quar-
ta-feira, 16, a 
prefeitura de 

Fernandópolis publicou 
um decreto que dispõe 
sobre o horário de ex-
pediente durante os 
dias de jogos do Brasil 
na Copa do Mundo do 
Catar, que se inicia no 

próximo domingo, 20, a 
partir das 12h.

Segundo o decreto, o 
expediente nas repar-
tições Públicas Munici-
pais de Fernandópolis 
irá seguir o seguinte ho-
rário de funcionamento:

Das 07 às 13 horas 
contínuas, sem interva-
lo, quando o jogo ocorrer 
às 16 horas;

Das 07 às 11:30 horas 

contínuas, sem interva-
lo, quando o jogo ocorrer 
às 12 horas; e

Das 07 às 12 horas 
contínuas, sem interva-
lo, quando o jogo ocorrer 
às 13 horas.

Apenas a uPA – uni-
dade de Pronto Atendi-
mento – e o Samu irão 
permanecer com o aten-
dimento de forma inin-
terrupta.


