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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 22/11/22

 33°

 22°

15mm 
83%


chuva

78% 
29%

N 
14km/h


vento

05:31h 
18:42h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUA - 23/11/22

 28°

 20°

30mm 
90%


chuva

77% 
35%

W 
7km/h


vento

05:31h 
18:43h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

QUI - 24/11/22

 29°

 19°

25mm 
80%


chuva

89% 
29%

SSE 
14km/h


vento

05:31h 
18:43h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

SEX - 25/11/22

 31°

 18°

5mm 
90%


chuva

67% 
14%

SE 
17km/h


vento

05:31h 
18:44h

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

SÁB - 26/11/22

 32°

 17°

7mm 
90%


chuva

66% 
17%

SE 
11km/h


vento

05:31h 
18:45h

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

DOM - 27/11/22
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

NoiteTardeManhã
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Semana deve ser de 
chuva em Fernandópolis

Possibilidade varia 
entre 67 e 90%, 

dependendo do dia
Página A4

Pista do 
Aeroporto de 
Fernandópolis
recebe nova 
sinalização
Trabalho foi realizado na última 
semana pela equipe da SEMUTRAN

A pista do Aeroporto Muni-
cipal de Fernandópolis “Cel. 
Aviador Carlos de Orleans 
Guimarães’ recebeu na última 
semana uma pintura especial. 
Seguindo todos os padrões 
estabelecidos pela ANAC – 

Agência Nacional de Aviação 
Civil, a equipe da SEMUTRAN 
– Secretaria Municipal de Trân-
sito realizou o trabalho que é 
de extrema importância para 
a segurança de pilotos e pas-
sageiros. Página A3

Secretaria da Saúde 
promove  semana de 
Combate à Dengue
Unidades de Saúde e escolas terão programação relacionada ao tema

No decorrer desta se-
mana, de 21 a 26 de 
novembro, a Secreta-
ria Estadual de Saúde 

realiza uma grande força tarefa 

para combater o mosquito Ae-
des Aegypti. A iniciativa visa 
uma ação simultânea em todo o 
estado de São Paulo, com enfo-
que em eliminar criadouros desse 

mosquito. Fernandópolis aderiu 
a mobilização e vai promover di-
versas atividades direcionadas à 
população em algumas unidades 
de Saúde. Página A4

à  ouroeSte

João romeira 
requer fiscalização
na operação e 
atendimento do 
Hospital João Velloso
Requerimento foi feito pelo presidente da 
Câmara devido a interveção e rescisão com a 
empresa que administrava o hospital.     Página A2

Ele entrou em um motel com um casal e 
efetuou disparos contra acompanhante.  Página A5

empresário morre 
em acidente de moto
Vítima era dono de relojoaria,
ótica e ateliê.                                                         Página A5

Médico é acusado de 
tentativa de homicídio

MP autoriza IBGe 
a contratar sem 
processo seletivo 
para o Censo

 Página A3

CAPS AD 
promove 
“Dia da Beleza” 
no município

 Página A8

Falece o 
ex-presidente 
do Fefecê, 
Valter Alves

 Página A5

Fernandópolis 
conquista 
4 títulos no final
de semana

 Página A6
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à  ouroeSte

João romeira requer 
fiscalização na operação 
e atendimento do 
Hospital João Velloso
Requerimento foi feito pelo presidente da Câmara devido a 
interveção e rescisão com a empresa que administrava o hospital

O presidente da 
Câmara Mu-
nicipal de Ou-
roeste, João 

Romeira, protocolou o Re-
querimento nº 08/2022, 
encaminhado ao Poder 
Executivo, solicitando 

que seja procedida, por 
meio da Comissão Per-
manente de Saúde do 
Legislativo (Comissão 
Permanente de Educa-
ção, Saúde, Cultura e As-
sistência Social), a fisca-
lização nas condições de 
operação e atendimento 
do Hospital Municipal 

João Velloso, bem como, 
nos contratos firmados 
com as empresas que 
prestam ou prestaram 
serviço no mesmo, nos 
exercícios de 2021 e 2022.

O motivo pelo qual o 
presidente requereu tal 
procedimento se deu em 
razão da intervenção mu-

nicipal ocorrida no Hospi-
tal Municipal João Vello-
so, bem como, a rescisão 
contratual com a empre-
sa que administrava o 
mesmo. De acordo com 
João Romeira, deve-se, 
também, ser verificado 
o novo contrato firmado, 
seus termos e valores.

O presidente da Câmara Municipal
de Ouroeste, João Romeira

 Da reDAção

contato@oextra.net

à  CGSN

MeI: prorrogada a obrigatoriedade de
emissão de Nota Fiscal eletrônica
A partir de abril de 2023, o MEI é obrigado a emitir a NFS-e em 
todo o território nacional, de forma simplificada e sem custos

O Comitê Gestor 
do Simples Nacional 
(CGSN) prorrogou o 
prazo de obrigatorieda-
de de emissão da Nota 
Fiscal de Serviço Eletrô-
nica (NFS-e) ao Microem-
preendedor Individual 
(MEI) para abril de 2023. 
A medida foi necessária 
devido à mudança no 
cronograma de desen-
volvimento para instituir 
o padrão nacional para 
emissões de NFS-e. Além 
disso, os contribuintes 
precisavam de mais tem-
po para se adequarem ao 
sistema, antes da obriga-
toriedade. 

O Brasil tem cerca de 
14 milhões de Microem-
preendedores Individuais 
(MEIs) ativos, segundo 
dados do Ministério da 
Economia. Eles repre-
sentam quase 70% das 
empresas em atividade 
no país. 

AltErAçãO
nAs nOrmAs
dO simplEs 
nAciOnAl

O novo modelo de 

documento fiscal vai 
ser emitido pelo MEI, 
a partir de um sistema 
informatizado e dispo-
nibilizado no Portal do 
Simples Nacional, con-
forme determinações 
da Resolução CGSN nº 
169/2022. O microem-
preendedor individual 
ficará dispensado de 
emitir a declaração ele-
trônica de serviços, ou 
de emitir documento fis-
cal quando a prestação 
for sujeita à incidência 
de Imposto sobre Cir-
culação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS), 
exceto se for exigida 
por normas estaduais. 
Também não será ne-
cessário emitir qualquer 
outro documento fiscal 
relativo ao Imposto So-
bre Serviços (ISS), pois a 
NFS-e de padrão nacio-
nal será suficiente.  

Segundo o coordena-
dor do núcleo do ISS da 
Subsecretaria da Recei-
ta (Surec) da Secretaria 
de Economia (Seec), 
Paulo Roberto Batista, 
a eliminação da possi-
bilidade de erro ao pre-

encher o documento é 
um dos benefícios da 
emissão da nota fiscal 
eletrônica. “A emissão 
da nota eletrônica quase 
que elimina a possibili-
dade de emiti-la com o 
erro. A gente identificou 
alguns casos de contri-
buinte, que teve o paga-
mento de imposto majo-
rado, porque ele errou 
alíquota do serviço que 
ele presta. Então, com 
a nota fiscal de serviço 
eletrônico, esse benefí-
cio é gritante.” 

De acordo com o ad-
vogado da Confedera-
ção Nacional das Micro 
e Pequenas Empresas 
e dos Empreendedores 
Individuais, Marcelo Al-
varenga, a nota fiscal é 
um documento obriga-
tório nas hipóteses pre-
vistas por lei, quando o 
microempreendedor re-
aliza uma venda ou pres-
ta um serviço para uma 
empresa. A não emissão 
da nota fiscal pode confi-
gurar como crime de so-
negação, como explica 
o advogado: “A nota fis-
cal eletrônica, vem com 

esse viés de diminuir 
um pouco a burocracia 
e aumentar a eficácia da 
fiscalização e com isso, 
diminuindo aí uma even-
tual sonegação”.  

O jornalista Douglas 
Veras, microempreen-
dedor há 10 anos, está 
na expectativa com a 
nova implementação. 
“Esse sistema do go-
verno gera preocupação 
por ele ser um sistema 
muito instável. No iní-
cio, nós vamos ter que 
nos adaptar a esse novo 
sistema, vai gerar mui-
tas dúvidas. Então as-
sim, eu não sei se esse 
sistema vai facilitar a 
vida do microempreen-
dedor”, comenta.  

nOtA FiscAl
dE sErviçO

pArA mEi
O MEI utilizará a NFS

-e por meio das versões 
web, aplicativos para 
celular, ou serviços do 
tipo interface de pro-
gramação de aplicação 
(API). O coordenador 
Paulo Roberto esclarece 
como vai ser o processo 
de emissão de notas fi-

cais pelo sistema eletrô-
nico: “primeiro, acesse o 
sistema via computador 
por certificado digital ou 
CPF e senha, e no celular 
também por CPF e se-
nha. No caso do compu-
tador, basta clicar na aba 
nota fiscal - emitir nota 
fiscal. Como o sistema 
já parametrizou todas 
as informações, basta 
ele preencher os dados 
do tomador do serviço, 
informar o valor da nota, 
gravar e emitir a nota fis-
cal.” 

É importante ressaltar 
que a emissão de NFS
-e pelo MEI em opera-
ções comerciais com a 
incidência de ICMS é 
proibida; e a emissão 
da Nota de Serviço é fa-

cultativa nas operações 
para tomador consumi-
dor final. 

Segundo a profissional 
de contabilidade Driely 
de Araújo, é necessário 
também que o microem-
preendedor individual 
fique atento a outros 
aspectos orçamentários 
na hora de emitir a nota 
fiscal: “Não é só emitir 
nota fiscal, ele precisa 
se atentar também na 
questão de limites de fa-
turamento do MEI, para 
que ele não venha a ser 
desenquadrado, e gere 
uma carga tributária 
maior para ele, então as-
sim, é preciso se atentar 
ao limite mensal não só 
ao limite anual”, orienta 
a especialista.

 Da reDAção

contato@oextra.net
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 SeCoM

Prefeitura de Fernandópolis

à  PADrão ANAC

à  PuBLICADo NO Dou

Pista do Aeroporto de Fernandópolis
recebe nova pintura

MP autoriza o IBGe a contratar sem
processo seletivo para o Censo 2022

Trabalho foi realizado na última 
semana pela equipe da SEMUTRAN

Medida provisória foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial

A pista do Aero-
porto Munici-
pal de Fernan-
dópolis “Cel. 

Aviador Carlos de Orleans 
Guimarães’ recebeu na úl-
tima semana uma pintura 
especial. Seguindo todos 
os padrões estabelecidos 
pela ANAC – Agência Na-
cional de Aviação Civil, a 
equipe da SEMUTRAN – 
Secretaria Municipal de 
Trânsito realizou o trabalho 
que é de extrema impor-

tância para a segurança 
de pilotos e passageiros.

No local foram refeitas as 
marcações para o baliza-
mento horizontal, número 
de cabeceira de pista, faixa 
de toque, localização de 
biruta e a saída de inter-
cessão. As equipes de ma-
nutenção da Prefeitura de 
Fernandópolis realizam 
constantemente a lim-
peza nas áreas internas 
e externas do Aeroporto, 
garantindo assim o máximo 
de segurança aos usuários 
do Aeroporto.

Este trabalho é de extre-
ma importância para todos 
que utilizam o Aeroporto. 
Temos um bom fluxo de 
pousos e decolagens no 
município, inclusive com 
aeronaves de outras locali-
dades que passam por aqui 
para fazer abastecimento. 
Em decorrência dessa mo-
vimentação e atendendo 
as normas de segurança, 
solicitamos a repintura das 
marcações”, comentou o 
diretor aeroportuário de 
Fernandópolis, Orlando 
Carlos Grecco.

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) pode contratar 
pessoal, por tempo deter-
minado, para trabalhar no 
Censo 2022. Conforme a 
Medida Provisória (MP) 
1.141, fica dispensada a 
realização de processo 
seletivo e estão incluí-
dos aposentados pelos 
regimes próprios de pre-
vidência social da União, 
dos estados, do Distrito 
Federal ou dos municípios.

A MP, publicada na 
edição desta segunda-
feira do Diário Oficial da 
União (DOU), determina 
que os contratados vão 
desempenhar atividades 
ordinárias pertinentes ao 
recenseamento. De acordo 

com o IBGE, não haverá 
diferenças nas condições 
de trabalho entre os con-
tratados e concorrentes.

“Haverá igualdade de 
condições na seleção, na 
contratação e na execu-
ção da contratação en-
tre os aposentados e os 
demais concorrentes ou 
contratados”, informa o 
IBGE.

AcElErAr cOlEtA 
dE dAdOs

A Secretaria-Geral da 
Presidência informou, em 
nota, que a MP, assinada 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro, foi editada para 
acelerar o Censo de 2022 
e garantir que a coleta de 
dados seja concluída ainda 
neste ano. “A MP permite 
a contratação de pessoal 
temporário [recenseado-

res] por análise de currí-
culo, i. e., sem processo 
seletivo, e a contratação 
de pessoal aposentado 
pelos regimes próprios 
de previdência social [i. 
e. funcionários públicos 
aposentados], de qualquer 
ente da federação, como 
recenseador”, informa a 
secretaria-geral.

A nota diz ainda que 
“as medidas se fizeram 
necessárias porque, em 
alguns entes federados, 
as baixas taxas de desem-
prego estão dificultando o 
recrutamento de pessoal 
que aceite contratos tem-
porários”.

Durante a apresenta-
ção do terceiro balanço 
do Censo 2022, no dia 1º 
de novembro, o diretor de 
pesquisas do IBGE, Cimar 

Azeredo, reconheceu que 
a quantidade de recense-
adores estava abaixo do 
estimado, e isso era uma 
das causas do atraso da 
coleta de dados. Naquele 
momento, o diretor iden-
tificou o valor da remune-
ração dos recenseadores, 
considerada baixa, como 
um dos motivos para a 
falta de procura por esse 
tipo de trabalho, acrescen-
tando que a preferência 
das pessoas por trabalhar 
em campanhas eleitorais 
também influenciou o nível 
de procura.

“Fizemos esse censo em 
plena eleição, da qual a 
gente perdeu grande 
público que poderia atu-
ar como recenseador. A 
gente acredita que pes-
soas que estavam como 

cabos eleitorais possam 
estar agora conosco no 
censo”, disse.

O diretor disse que está 
mantida a data de 28 de 
dezembro para a entrega 
das informações prelimi-
nares referentes à popula-
ção dos municípios para 
o Tribunal de Contas da 
União (TCU). “A gente se-
gue ainda perseguindo a 
data de divulgação no final 

de dezembro, no dia 28 
de dezembro, quando a 
gente vai entregar os da-
dos para o TCU”, disse, 
acrescentando que a data 
não foi alterada porque, 
com acompanhamento em 
tempo real, esee censo é 
o mais tecnológico já re-
alizado no país.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

 Da reDAção

contato@oextra.net
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 SeCoM

Prefeitura de Fernandópolis

à  SAÚDe

à  PreVISão dO teMPo

Saúde promove 
semana de ações 
em Combate
à Dengue

Semana deve 
ser de chuva em 
Fernandópolis

Unidades de Saúde e escolas municipais 
terão programação relacionada ao tema

Possibilidade varia entre 67 e 90%, dependendo do dia

No decorrer 
desta sema-
na, de 21 a 26 
de novembro, 

a Secretaria Estadual de 
Saúde realiza uma gran-
de força tarefa para com-
bater o mosquito Aedes 
Aegypti. A iniciativa visa 
uma ação simultânea em 
todo o estado de São Pau-
lo, com enfoque em eli-
minar criadouros desse 
mosquito.

Fernandópolis aderiu a 
mobilização e vai promo-
ver diversas atividades 
direcionadas à população 
em algumas unidades de 
Saúde. A programação 
iniciou nesta segunda, 
21, no PSF ‘Américo Pos-
sari’, localizado no Jar-
dim Paraíso.

Já na quarta-feira, 23, 
a palestra acontecerá 

no PSF ‘Ecio Vidot-
ti’, na Vila Regina. Na 
quinta, 24, o encontro 
será na UBS ‘José Ve-
rissimo’, no Jardim 
Guanabara e na sexta, 
25, no PSF ‘Antônio Pi-
vato’, no Jardim Pau-
lista. Neste período 
também haverá pales-
tras para alunos das 
escolas municipais de 
educação infantil Leon-
tina Siqueira Sardinha 
e Maria Simão.

“Enfrentar o mosquito 
Aedes Aegypti é uma ta-
refa continua é coletiva, 
onde cada um deve fazer 
sua parte. Só assim con-
seguiremos juntos, poder 
público e população, bus-
car meios para a redução 
dos casos e eliminação 
dos focos da doença”, 
comentou o secretário 
municipal de Saúde, Ivan 
Veronesi.  

rEcOmEndAçÕEs 
pArA EliminAr 
criAdOUrOs dO 

mOsQUitO:
l O prato de vaso de 

planta também pode 
ser foco do mosquito. 
Elimine o prato ou use 
um prato justo, de forma 
que não haja espaço en-
tre o vaso e a planta.

l É importante deixar cai-
xa d’água e depósitos 
de água bem fechados.

l Objetos que acumulam 
água, como potes e gar-
rafas devem ser retira-
dos dos quintais

l Material para recicla-
gem devem ser manti-
dos em saco fechado e 
em local coberto.

l Remover folhas secas 
das calhas.

l Lavar semanalmente 
bebedouros de animais 
esfregando o recipiente 
com bucha.

Uma publicação: Terça-feira, dia 22 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.388.

Uma publicação: Terça-feira, dia 22 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.388.

publicações

publicações

De acordo com 
a previsão 
do Clima 
Tempo, esta 

semana deverá ser de 
chuva e clima levemen-

te mais frio em Fernan-
dópolis. Segundo o por-
tal, a semana deve ser 
marcada por sol e mui-
tas nuvens, com possi-
bilidade de pancadas 
de chuva a qualquer 
hora. A possibilidade 

de chuva pode variar 
entre 67 e 90% depen-
dendo do dia.

As temperaturas ao 
longo da semana podem 
variar entre 18ºC e 30ºC.

Confira a previsão com-
pleta para a semana:

 Da reDAção

contato@oextra.net



A5 | Meio Ambiente | TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2022  

à  CoP27

à  EM SANtA Fé dO SuL

à  Luto

Médico é acusado de 
tentativa de homicídio 
em motel da região

empresário morre 
em acidente de moto

Falece o ex-
presidente 
do Fefecê, 
Valter Alves

Ele entrou no local com um casal e efetuou disparos contra acompanhante

Vítima era dono de relojoaria, ótica e ateliê

 Da reDAção

contato@oextra.net

Val tinha 48 anos e estava 
internado em Rio Preto para o 
tratamento de um câncer

Morreu na 
madruga-
da desta 
segunda-

feira, 21, o ex-presidente 

do Fefecê, Valter Alves. 
Ele tinha 48 anos. Val, 
como era popularmente 
conhecido, estava inter-
nado em São José do Rio 
Preto onde realizada o 
tratamento de um câncer.

 Da reDAção

contato@oextra.net

Uma comunica-
ção de crime 
chegou à De-
legacia de Po-

lícia de Santa Fé do Sul 
na manhã desta segun-
da-feira, 21/11/2022, ver-
sando sobre tentativa de 
homicídio e envolvendo 
um médico.

Segundo informações 
preliminares, o acusado 
teria disparado contra 
um acompanhante após 
discussão em um quar-
to num motel situado no 
município. O médico teria 
adentrado no motel junto 
com um casal, sendo que, 
após desavença, ele pe-
gou uma arma de fogo e 
disparou contra o acom-
panhante, que tentou fu-
gir pedindo socorro.

Caminhonete do envolvido no flagrante da tentativa de homicídio

Foto: Rádio Santa Fé FM

Um funcionário do mo-
tel teria aberto parcial-
mente o portão basculan-
te possibilitando a fuga 
da vítima.

O acusado, já dentro 
da caminhonete (foto), 

avançou contra o portão 
fechado, arrancando-o 
e produzindo danos no 
veículo.

Envolvidos foram enca-
minhados para a Polícia 
Civil onde o delegado 

pode promover o indi-
ciamento por tentativa 
de homicídio.

Com informações
da Rádio Santa

Fé 100,5 FM

Um acidente de trânsi-
to ocorrido por volta das 
13h20 causou a morte do 
empresário Marco Antô-
nio Celes, 59 anos, em 
Santa Fé do Sul.

O fato ocorreu no do-
mingo, 20, na avenida 
Paulo Nunes, sendo que, 
por motivos ainda des-
conhecidos, ele colidiu 
com uma árvore. Celes 
dirigia uma Honda/NC 
750.

O SAMU esteve no local 
e socorreu a vítima até a 
UPA, mas informações 
extraoficiais indicam que 
Marco faleceu no local.

A Polícia Científica 

Moto teve a dianteira destruída no acidente

esteve no local e in-
quérito deve ser aber-
to pela Polícia Civil 

visando esclarecer o 
acidente.

O empresário era dono 

das empresas Relojoaria 
Celes, Ótica Pérola, Rotec 
e Ateliê do Cheiro.

 Da reDAção

contato@oextra.net
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celebridades

Morre o ator 
Jason David 
Frank, o Power 
ranger Verde
Ele era lutador de MMA, com carreira 
profissional entre 2008 e 2010

à  eSPorte

Fernandópolis 
conquista 4 títulos 
no final de semana
Categorias sub 11 e 13 do Futebol, Basquete
e Karatê garantem títulos para a cidade

 Da reDAção

contato@oextra.net

O ator Jason David 
Frank, o Power Ran-
ger Verde, morreu 
aos 49 anos no últi-

mo sábado (19). A notícia foi 
confirmada no domingo (20) 
pelo representante do astro 
ao TMZ e por amigos dele. Fãs 
do mundo inteiro prestam ho-
menagens ao ídolo nas redes 
sociais.

Ele interpretou o Power Ran-
ger Verde clássico da primeira 
temporada da série americana 
de Super Sentai, nos anos 1990, 
que fazia releituras de seriados 
do gênero originais do Japão. 
O ator participou não só da 
primeira temporada da série, 
como também em outros anos, 
quando encarnou diferentes 
versões do super-herói ao lon-
go dos anos.

Suas habilidades inconfundí-

veis na tela não eram por aca-
so: Jason Frank era lutador de 
MMA, com carreira profissional 
entre 2008 e 2010.

Jason morreu no Texas, de 
acordo com seu representante, 
Justine Hunt. Ele deixa quatro 
filhos. Fontes confirmaram ao 
site norte-americano que o in-
térprete do Ranger Verde tirou 
a própria vida.

l AtEnçãO: Se você ou al-
guém que você conhece está 
lutando contra a depressão ou 
pensamentos suicidas, entre 
em contato pelo telefone 188. 
O CVV – Centro de Valoriza-
ção da Vida realiza apoio emo-
cional e prevenção do suicídio, 
atendendo voluntária e gratui-
tamente todas as pessoas que 
querem e precisam conversar, 
sob total sigilo.

Fonte: Revista Monet

O ator Jason David Frank, que interpretou 
o Ranger Verde, Tommy Olive

 Da reDAção

contato@oextra.net

O final de semana foi 
repleto de alegria 
para as equipes 
esportivas de Fer-

nandópolis. Apoiados pela 
SMEL – Secretaria Munici-
pal de Esportes e Lazer da 
Prefeitura, os times Sub11 
e Sub13, comandados pelos 
técnicos Rubão e Adilson 
Cavalo foram campeões da 
fase regional do Campeonato 
Estadual ‘José Astolphi’. Em 
jogos realizados na cidade de 
Valentim Gentil, as equipes 
venceram os times de Monte 
Aprazível pelos placares de 
3 x 2 e 2 x 0.

Já o time sub11 de basquete 
foi o grande campeão invicto 
da tradicional ‘Copa Monte Lí-
bano’ realizada na cidade de 
São José do Rio Preto. A equi-
pe fernandopolense venceu os 
donos da casa pelo placar de 
35 x 12 e manteve a tradição 
de levantar o troféu do torneio 
em pelo menos uma categoria, 
consolidando a força do bas-
quete local.

A cidade também sediou no 
último sábado, 19, a Copa de 
Karatê organizada pela Fede-
ração de Karatê Paulista e Fe-
deração Brasileira de Karatê. 
Com centenas de atletas de 
mais de 30 cidades do estado 
de São Paulo, a equipe da As-

sociação Dojokan foi a grande 
campeã na somatória geral de 
pontos, também mostrando a 
tradição da modalidade em 
Fernandópolis.

“Tivemos um final de sema-
na espetacular para os nossos 
futuros pequenos atletas. Es-
sas conquistas mostram a se-
riedade e o comprometimento 
dos treinadores, dos próprios 
atletas e principalmente dos 
pais que apoiam e incenti-
vam seus filhos a praticarem 
atividades esportivas. Nós da 
Prefeitura ficamos honrados 
em poder oferecer suporte a 
todos esses projetos”, desta-
cou o secretário de Esportes, 
Humberto Cáfaro.
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O rEi dO GAdO
Terça-feira, 16h50

Marieta pede um abraço a 
Geremias e ele nega o pedi-
do da jovem. Marieta humi-
lha Judite. Luana se lembra 
da freira que lhe deu este no-
me. Geremias pede a Marie-
ta um documento que prove 
que ela é sua sobrinha. Ma-
rieta consegue enganar Ge-
remias. Luana diz para Bru-
no que não se lembra da sua 
vida antes do acidente. Bru-
no Mezenga promete que 
vai ajudar Luana e ela vai 
ter documentos. Luana diz 
que quer se chamar Luana 
Mezenga, pois ninguém a 
ajudou como Bruno. Olegá-
rio e Dr Fausto desconfiam 
de Marieta. Bruno Mezen-
ga elogia Luana e diz que 
ela nunca mais vai precisar 
ser roceira. A jovem sai cor-
rendo e assusta Bruno. Léia 
e Ralf se encontram em Ri-
beirão Preto. 

cArA E cOrAGEm
Terça-feira, 19h15

Clarice reage à decisão de 
Leonardo e se preocupa com 
outros possíveis crimes do 
irmão. Duarte enfrenta Da-
nilo. Rebeca mente em seu 
depoimento. Luana comen-
ta com Clarice que teme por 
sua segurança. Adélia con-
ta para Moa que ele namo-
ra Pat. Anita comenta com 
Dalva que está afastada de 
Ítalo. Marcinha arma para 
Enzo e Hugo se encontra-
rem. Dagmar tenta fugir 
de casa. Regina descobre 
que Leonardo irá renun-
ciar à presidência da SG. 
Danilo se apresenta como 
acionista e se candidata à 
presidência em oposição a 
Clarice. Moa relembra mo-
mentos com Pat e a ques-
tiona sobre o relaciona-
mento deles antes de seu 
acidente. A disputa entre 
Danilo e Clarice empata.

mAr dO sErtãO
Terça-feira, 18h00

Tertulinho chega para fa-
lar com José, e Candoca se 
irrita com a discussão dos 
dois. Tertulinho entrega o 
divórcio de Candoca assi-
nado para José, em troca 
de suas promissórias. Tere-
za conforta Timbó, que sofre 
por ter sido enganado por 
Latifa. Candoca desconfia 
do estado do Coronel, e De-
odora percebe. José e Can-
doca comemoram o divórcio 
dela. Laura deduz que Ter-
tulinho ainda ama Cando-
ca. Timbó repreende as ati-
tudes de Mirinho, e os dois 
discutem. Zahym exige que 
Maruan deixe Canta Pedra. 
Deodora flagra Pajeú ao la-
do do Coronel. Tertulinho 
conta a Candoca que José 
o ameaçou.

cUidAdO cOm O AnJO
Terça-feira, 20h30

João Miguel está convenci-
do que Malú está apaixona-
da por Rafael e decide que 
depois de operá-la desisti-
rá de seu amor e lutará por 
seu perdão. Malú sofre pen-
sando que existe um clima 
ruim entre seu pai e sua 
mãe. O delegado informa 
João Miguel que vai inter-
rogar Amador. Ofélia discu-
te com Ana Júlia por causa 
de sua insistência em ver 
João Miguel. Amador dis-
cute com Eduardo e amea-
ça lutar pela guarda de seu 
filho. Ana Júlia diz a Ama-
dor que está disposta a aju-
dá-lo em sua vingança. Pa-
trício comunica a Malú que 
pretende mandá-la para o 
exterior para afastá-la de 
João Miguel. Daniel diz a 
João Miguel que, embora 
Malú diga que o odeia, con-
tinua apaixonada por ele. 

AmOr sEm iGUAl
Terça-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
Terça-feira, 21h00

Brisa conta a Oto que Ju-
liana receia que o namo-
ro dos dois possa prejudi-
car a disputa pela guarda 
de Tonho. Monteiro e Laís 
pedem ajuda a Helô para 
encontrar Isa. Caíque aju-
da Leonor a encher o pneu 
da bicicleta e surge um cli-
ma entre o casal. Vandami 
alerta Brisa que viu Ari ob-
servando ela e Oto se bei-
jando. Helô localiza Isa na 
casa de uma amiga. Guer-
ra pergunta a Cidália se a 
assessora sabia que Mo-
retti iria morar no Rio. Brisa 
pede que Dante a leve pa-
ra ver Tonho de longe. Bri-
sa fica emocionada ao ver 
Tonho pela janela do táxi.

resumo de Novelas

ÁriEs
Concretize mu-
danças e co-
mece uma fa-

se animada nesta semana, 
que anuncia viagem, encon-
tros de prestígio e oportuni-
dades inesperadas. A sorte 
caminhará ao seu lado e da-
rá uma empurradinha em as-
suntos enrolados. Acerto de 
documentação e assuntos 
jurídicos terão andamento 
positivo. Vença burocracias 
e movimente a vida na dire-
ção dos sonhos. Prestígio e 
poder de influência em alta! 

tOUrO
Avance mais 
um passo em 
negociações 

financeiras e investimen-
tos no seu futuro. A sema-
na trará boas estratégias e 
formalizações. Resolva as-
suntos práticos e alivie an-
gústias. O pensamento se vol-
tará para questões íntimas 
e existenciais. Este período 
trará inteligência emocional, 
consciência das suas neces-
sidades e desapegos. Inove, 
assuma poder e faça a dife-
rença no mundo! 

GêmEOs 
Conversas es-
clarecedoras, 
entendimen-

to e bons acordos inaugu-
rarão uma fase gostosa no 
amor. A semana trará har-
monia nos relacionamentos 
e concretização de planos. O 
que estava pausado, come-
çará a andar. Tome decisões 
com mais segurança e resol-
va interesses pessoais. Ami-
zades especiais estarão pró-
ximas. Conte com um apoio 
inesperado; tudo fluirá posi-
tivamente!

câncEr
Trabalho e 
saúde ganha-
rão uma dose 

maior de energia e de cla-
reza a partir desta semana. 
Espere por mais vitalidade, 
equilíbrio e sucesso. A rotina 
ficará mais agradável e orga-
nizada. Invista em novas ati-
vidades e no seu bem-estar. 
Harmonia nas relações será 
fundamental para bons re-
sultados. Você poderá nego-
ciar um contrato, fortalecer 
sua posição, firmar acordos 
e criar novos vínculos.

lEãO 
Comemore con-
quistas dos fi-
lhos ou de al-

guém próximo. A semana 
trará alegrias e mais entu-
siasmo. Solte a criatividade 
e desenvolva ideias. Este pe-
ríodo inspirará novos proje-
tos e mudanças no lifestyle. 
Reinvente a vida, brilhe, ex-
plore seus talentos e inove a 
carreira. Você poderá se en-
volver com novas tecnologias 
e temas de interesse coleti-
vo. As portas do coração es-
tarão abertas. Amor em alta! 

virGEm 
Decisões so-
bre o futuro e 
um novo empre-

endimento movimentarão a 
semana. Retome um projeto 
e consolide a carreira; você 
poderá se surpreender com 
os resultados. As comunica-
ções estarão abertas. Amplie 
contatos com autoridades e 
estrangeiros. Valerá também 
marcar presença nas redes 
sociais, expor opiniões e com-
partilhar conteúdos relevan-
tes. Sucesso em entrevistas 
e apresentações.

liBrA 
Suba um pata-
mar no traba-
lho. A semana 

trará sucesso dos empreen-
dimentos e oportunidades 
de desenvolvimento. Brilhan-
tismo, elegância e objetivi-
dade marcarão sua presen-
ça em reuniões, entrevistas, 
eventos profissionais ou nos 
estudos. Decida novos rumos 
e conquiste relevância. Você 
contará com poder de nego-
ciação em contratos e ativi-
dades comerciais. Proximi-
dade com irmãos.

EscOrpiãO
A semana te-
rá foco em fi-
nanças e in-

vestimentos. Caminhos de 
maior estabilidade ficarão ilu-
minados. Aproveite para de-
terminar prioridades e plane-
jar compras. Valerá também 
se presentear com algum mi-
mo e comemorar as metas al-
cançadas de ajustes no orça-
mento. Por um mês, você terá 
chances de fortalecer as ba-
ses materiais. Fique de olho 
numa oportunidade de traba-
lho ou de retomar um projeto. 

sAGitÁriO 
A boa notícia da 
semana é a en-
trada do Sol em 

seu signo, movimento que 
trará vitalidade, brilho, oti-
mismo e caminhos ilumina-
dos. Depois de “lavar a alma”, 
chegou a hora de começar 
um novo ciclo de vida, com 
mais conforto, prazeres e sen-
timentos renovados. Dê um 
desconto na impaciência e ir-
ritação com a lerdeza alheia 
e assuma uma postura mais 
didática. Bom humor e en-
tusiasmo estarão de volta! 

cApricórniO
Começará nesta 
semana uma fa-
se de maior in-

teriorização e de encerramen-
to de ciclo. Aproveite para 
fazer um balanço dos últi-
mos tempos, avaliar perdas 
e ganhos, encontrar respos-
tas dentro de você e aumentar 
a sintonia com os sentimen-
tos. Nada será tão pragmáti-
co. Deixe a vida fluir, o aca-
so acontecer e se surpreenda 
com momentos emocionan-
tes e encantadores. Diminua 
o ritmo e respire! 

AQUÁriO 
Fortaleça sua 
posição na 
equipe. am-

plie a participação social e 
some forças nas atividades 
de grupo. A semana cobra-
rá decisões rápidas e talvez 
difíceis. Reestruturações em 
curso pedirão dedicação a um 
novo projeto e atenção aos 
relacionamentos. Convites, 
aumento de demandas, mui-
tos encontros agradáveis e 
motivadores darão sabor in-
tenso aos próximos dias. Fa-
ça novas amizades!

pEiXEs 
Carreira e cami-
nhos para o fu-
turo ficarão ilu-

minados nesta semana de 
sucesso profissional e tran-
quilidade financeira. Relacio-
namentos de trabalho esta-
rão aquecidos; você poderá 
firmar um contrato promis-
sor, ampliar parcerias e al-
cançar suas metas. Conte 
com poder de negociação, 
diminua custos e estique o 
prazo de um projeto pesso-
al. Se planejar direitinho, tu-
do dará certo!

Horóscopo
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à  CuIDADoS eStétICoS

Ação contou com a parceria de diversos
profissionais, todos voluntariamente

 Da reDAção

contato@oextra.net

Parabéns e muitas felicidades para 
ela, maria Eduarda nascimento!

Heitor 
victor
comemora 
mais um 
aniversá-
rio nesta 
terça-
feira. 
Parabéns!

Um click especial dela, Gabriella Bitencourt!

CAPS AD promove “Dia da Beleza”
em Fernandópolis

Na manhã desta 
segunda-feira, 
21, usuários 
do Centro de 

Atenção Psicossocial de 
Álcool e Drogas – CAPS 
AD, e seus familiares 
participaram de uma 
atividade especial de in-
tegração intitulada “Dia 
da Beleza”.

A ação contou com a 
parceria de diversos pro-
fissionais ligados à área 
da beleza, todos volun-
tariamente. Na ocasião, 
os pacientes tiveram a 
oportunidade de realizar 
atividades de manicure, 
cabelo (tintura corte e es-

cova), designs de sobran-
celha e maquiagem, tudo 
gratuitamente.

Além de incentivar os 
cuidados estéticos, o 
‘Dia da Beleza’ teve como 
objetivo a promoção da 
autoestima e o fortaleci-
mento de vínculos. “Foi 
uma manhã especial 
com a adesão de muitos 
colaboradores e usuários. 
Ações como essa são im-
portantes, fazendo com 
que nossos atendidos 
se sintam mais bonitos e 
confiantes, causando uma 
melhora no tratamento 
terapêutico”, comentou 
a assistente social e co-
ordenadora do projeto, 
Vânia Bertacine Dias.

sOBrE O 
cAps Ad

O CAPS AD de Fernan-
dópolis presta atendi-
mento à população de 
13 municípios da micror-
região de Fernandópolis, 
desde maio de 2014, sen-
do eles: Estrela d`Oeste, 
Fernandópolis, Guara-
ni d`Oeste, Indiaporã, 
Macedônia, Meridiano, 
Mira Estrela, Ouroeste, 
Pedranópolis, Populina, 
São João de Iracema, São 
João das Duas Pontes e 
Turmalina.

Na unidade são atendi-
dos homens, mulheres, 
crianças e adolescentes, 
pessoas com sofrimento 
psíquico decorrente do 

uso abusivo e depen-
dência de substâncias 
psicoativas.

O CAPS AD oferece 
atendimento multidis-
ciplinar, contando com 
atendimento médico 
clínico e psiquiátrico 

psicológico, assistência 
social, terapia ocupacio-
nal, consulta e sistemati-
zação da assistência de 
enfermagem, medicação 
assistida, oficinas de ar-
tesanato, coordenadas 
por profissional artesão, 

grupos terapêuticos, fo-
cados na psicoeducação 
em álcool e outras dro-
gas, atividade externa, 
incluindo visitas educa-
tivas e atividades físicas, 
e orientação grupal diri-
gida a familiares.


