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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 23/11/22

 30°

 20°

30mm 
67%


chuva

75% 
32%

WSW 
7km/h


vento

05:31h 
18:43h

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

QUI - 24/11/22

 29°

 19°

10mm 
80%


chuva

91% 
31%

SSE 
14km/h


vento

05:31h 
18:43h

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

SEX - 25/11/22

 31°

 18°

0mm 
0%


chuva

74% 
32%

SE 
19km/h


vento

05:31h 
18:44h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 26/11/22

 32°

 17°

0mm 
0%


chuva

82% 
33%

SSE 
11km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 27/11/22
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 19°
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28%
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 23/11/22

 30°

 20°

30mm 
67%


chuva

75% 
32%

WSW 
7km/h


vento

05:31h 
18:43h

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

QUI - 24/11/22

 29°

 19°

10mm 
80%


chuva

91% 
31%

SSE 
14km/h


vento

05:31h 
18:43h

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

SEX - 25/11/22

 31°

 18°

0mm 
0%


chuva

74% 
32%

SE 
19km/h


vento

05:31h 
18:44h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 26/11/22

 32°

 17°

0mm 
0%


chuva

82% 
33%

SSE 
11km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 27/11/22

 34°

 19°

0mm 
0%


chuva

89% 
28%

SW 
10km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 28/11/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 23/11/22

 30°

 20°

30mm 
67%


chuva

75% 
32%

WSW 
7km/h


vento

05:31h 
18:43h

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

QUI - 24/11/22

 29°

 19°

10mm 
80%


chuva

91% 
31%

SSE 
14km/h


vento

05:31h 
18:43h

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

SEX - 25/11/22

 31°

 18°

0mm 
0%


chuva

74% 
32%

SE 
19km/h


vento

05:31h 
18:44h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 26/11/22

 32°

 17°

0mm 
0%


chuva

82% 
33%

SSE 
11km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 27/11/22

 34°

 19°

0mm 
0%


chuva

89% 
28%

SW 
10km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 28/11/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

Agências do INSS 
terão horário 
especial em dias 
de jogos do Brasil
Quando a partida for ao meio-dia,
agências não vão abrir.                                     Página A2

5ª rodada 
do ProAtivo 
vai liberar 
R$ 200 
milhões para 
empresas
Período de adesão 
vai até 2 de dezembro

 Página A2

Em Fernandópolis, bebês 
acima de seis meses começam 
ser vacinados contra Covid-19
Neste primeiro momento a imunização será feita apenas em crianças com comorbidades

Após a determinação 
do Ministério da Saú-
de sobre o início da 
vacinação em bebês 

e crianças com idades entre 06 
meses e menos de 03 anos contra 
a Covid-19, com doses da Pfizer 
para esse público, a Secretaria 
Municipal de Saúde de Fernan-
dópolis começa vacinar essa fai-
xa etária. Neste primeiro momen-
to a imunização será feita apenas 
em crianças com comorbidades. 
Página A3

à  EM FERNANDÓPOLIS

Empregos: 
vagas para 
auxiliar, 
motorista 
e serviços 
gerais
Interessados devem 
procurar o PAT de 
Fernandópolis.    Página A3

Multidão lota Centro de 
Eventos em Ouroeste
Shows de Rick & Rener e DJ Máskara
e chegada do Papai Noel foram destaques

A Prefeitura de Ouroeste promo-
veu nos dias 19 e 20 o lançamen-
to do Natal Encantado – Luzes 
de Ouro. Em Ouroeste o evento 

foi abrilhantado com a chegada 
do Papai Noel caracterizado pela 
Melzinha e Cia, pela dupla serta-
neja Rick e Renner e DJ Máskara. 

No Distrito de Arabá a festa tam-
bém contou com a chegada do 
Papai Noel e animação da Banda 
Jafferson. Página A5

Educação de Mira Estrela é 
destaque no IDEB
EMEF Santo Francisco de Oliveira teve nota 6,9

Anvisa autoriza 
Remdesivir para 
uso pediátrico 
contra a Covid-19

 Página A4

18º Leilão Direito 
de Viver será 
realizado em 
Mira Estrela

 Página A5

Prefeitura de 
Fernandópolis traz 
teatro na Praça, 
sábado, às 20h

 Página A8

O IDEB - Índice de Desenvol-
vimento da Educação Brasileira, 
é um dos principais indicadores 

utilizados para medir a qualida-
de do aprendizado nas escolas de 
todo o país. Página A4

Atacante Luan, 
ex-Atlético-MG, 
é o novo reforço 
do Mirassol para 
o Paulistão

Grupo de amigos 
raspa a cabeça
em apoio a 
comerciante 
com câncer

 Página A6

 Página A5
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à  FUNCIONAMENTO

Agências do INSS terão horário 
especial em dias de jogos do Brasil

Quando a partida for ao 
meio-dia, agências não vão abrir

Nos dias em que 
a seleção bra-
sileira estiver 
em campo, as 

agências do INSS terão 
horário especial de fun-
cionamento. A depender 
do horário da partida, as 
agências poderão fechar 
mais cedo ou até mesmo 
não abrir para atendi-
mento. 

SAibA cOmO
vAi funciOnAr:

l Jogo às 12h (meio-dia): 
agências fechadas

l Jogo às 13h: atendi-
mento até as 11h, ho-
rário de Brasília.

l Jogo às 16h: atendi-

mento até as 14h, ho-
rário de Brasília.

AtEndimEntO
rEmOtOS

A Central 135 também 
terá um esquema espe-
cial nos dias dos jogos 
do Brasil. O atendimento 
humano será suspenso 
30 minutos antes da par-
tida e será retornado 30 
minutos após o término 
do jogo. Durante esse in-
tervalo, a Central 135 con-
tinuará funcionando com 
o atendimento eletrônico.

Pelo número 135, é pos-
sível obter informações 
sobre o benefício, saber o 
horário que foi agendado 
o próximo atendimento na 
agência ou ainda obter in-

formações de pagamento. 
As ligações são gratuitas 
se forem feitas de telefone 
fixo. Pelo celular, o custo 
é o de uma ligação local.

O Meu INSS também se-
guirá disponível tanto na 
internet quanto no apli-
cativo de celular. Por meio 
da ferramenta é possível 
pedir benefícios, emitir ex-
tratos, cumprir exigências 
e agendar atendimento 
presencial. Nesse canal, o 
cidadão também encontra 
a assistente virtual Helô, 
que orienta e tira dúvidas 
sobre serviços e benefícios 
do INSS.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  GOVERNO DO ESTADO

5ª rodada do ProAtivo vai liberar 
R$ 200 milhões para empresas
Período de adesão vai até 2 de dezembro

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A Secretaria da Fazen-
da e Planejamento do 
Estado de São Paulo (Se-
faz-SP) autorizou, desde 
segunda-feira (21), nova 
rodada de transferência 
de crédito acumulado 
do ProAtivo. Serão libe-
rados R$ 200 milhões 
para empresas paulistas 
contribuintes do ICMS de 
qualquer setor econômi-
co e que tenham crédito 
acumulado apropriado 
disponível para utiliza-
ção. Com esta, que é a 
5ª rodada do ProAtivo, o 
total liberado aos contri-
buintes nos diversos pro-
gramas de ampliação de 
liquidez de crédito acu-
mulado deve alcançar o 
patamar de R$ 1,6 bilhão, 
valor 60% maior que o 
previsto para 2022.

Os contribuintes nestas 
condições devem solicitar 
a liberação dos valores até 

a data limite de 2 de de-
zembro por meio do Sis-
tema de Peticionamento 
Eletrônico -- SIPET. Basta 
preencher o “Pedido de 
Transferência de Crédito 
Acumulado -- 5ª Rodada 
ProAtivo”, incluindo os do-
cumentos e informações 
necessárias para a avalia-
ção do pedido.

Após a verificação do 
cumprimento das con-
dições, os contribuintes 
serão informados da 
decisão da Sefaz-SP por 
meio do Domicílio Ele-
trônico do Contribuinte 
(DEC). O montante máxi-
mo autorizado será de, no 
máximo, R$ 40 milhões 
para cada empresa, que 
poderá transferir os valo-
res em parcelas mensais 
de até R$ 20 milhões por 
meio sistema e-CredAc.

As regras da 5ª roda-
da de autorização para 
transferência de crédito 
acumulado do ProAtivo 

podem ser conferidas 
na Resolução SFP nº 
72/2022 e Portaria SRE 
nº 95/2022.

Sobre o ProAtivo - O 
Programa de Ampliação 
de Liquidez de Créditos 
a Contribuintes com His-
tórico de Aquisições de 
Bens Destinados ao Ati-
vo Imobilizado - ProAtivo 
concede maior liquidez 
de crédito acumulado 
para quem investe em 
São Paulo, facilitando 
sua utilização pelos con-
tribuintes conforme seu 
histórico de aquisições 
de bens destinados ao 
ativo imobilizado.

Ele foi instituído por 
meio do Decreto nº 
66.398/2021 e da Resolu-
ção SFP nº 67/2021, sen-
do executado por meio 
de sucessivas rodadas de 
autorização de transferên-
cia de crédito acumulado, 
nas quais são fixados os 
valores globais, limites 

mensais e períodos de 
utilização. A cada nova 
rodada de autorização, o 
contribuinte interessado 
deve protocolar pedido de 
adesão por meio do Siste-
ma de Peticionamento Ele-
trônico -- SIPET.

Uma vez deferido o pe-
dido, o valor postulado 

pelo interessado será re-
servado na conta corren-
te do crédito acumulado, 
mediante registro especí-
fico no Sistema e-CredAc 
e caberá ao contribuinte 
acessar o referido sistema 
e efetivar a transferência 
pretendida, respeitando 
o período definido.

Caso não sejam efetu-
adas as transferências 
solicitadas até o prazo 
definido, as autoriza-
ções serão canceladas 
e o valor reservado 
será restituído à conta 
corrente do estabele-
cimento no Sistema e-
CredAc.
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à  EM FERNANDÓPOLIS

à  SAÚDE

Empregos: 
vagas para 
auxiliar, 
motorista 
e serviços 
gerais

Em Fernandópolis, 
bebês acima de
seis meses começam ser 
vacinados contra Covid

Interessados devem procurar
o PAT de Fernandópolis

Neste primeiro momento a imunização será 
feita apenas em crianças com comorbidades

O Posto de Aten-
dimento ao 
Trabalhador 
de Fernan-

dópolis está com novas 
vagas de emprego dispo-
níveis em seu painel de 
ofertas nesta semana.  

Os interessados de-
vem procurar o PAT das 
8h às 17h, munidos da 
Carteira de Trabalho, 
RG, CPF, comprovante 
de endereço e currículo 
atualizado, de acordo 
com a exigência do em-
pregador.

vAGAS
l Técnico em Nutrição
l Motorista de Transpor-

te Coletivo
l Serviços Gerais de Lim-

peza
l Limpador(a)
l Auxiliar de Produção

O PAT também traba-
lha com Banco de Currí-
culos disponível para as 
empresas selecionarem 
os candidatos. A unidade 
de Fernandópolis está lo-
calizada na rua São Pau-
lo, 2570, Coester. 

Fonte: Secom de
Fernandópolis

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Após a deter-
minação do 
Ministério da 
Saúde sobre 

o início da vacinação em 
bebês e crianças com 
idades entre 06 meses e 
menos de 03 anos contra 
a Covid-19, com doses da 
Pfizer para esse público, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde de Fernandópolis 
começa vacinar essa fai-
xa etária. 

Neste primeiro momen-
to a imunização será feita 
apenas em crianças com 
comorbidades. A vacina 
será feita nas quartas-
feiras com agendamen-
to prévio pelo telefone da 
Secretaria Municipal da 
Saúde (17) 3465-0566.

Para receber o imuni-
zante, os pais e respon-
sáveis precisam apresen-
tar documento com foto, 
carteirinha de vacinação 
e comprovante médico 
que apresente a comor-
bidade da criança.

Segundo a Secretaria 
de Saúde do Estado, a 
vacinação da Pfizer Baby 
é realizada em três fases: 
após a primeira aplicação 
deve haver um intervalo 
de 4 semanas para reali-
zar a segunda dose e um 
intervalo de 8 semanas da 
segunda para a 3ª dose.

Fonte: Secom de
Fernandópolis

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  SAÚDE

à  2022

Anvisa autoriza 
Remdesivir para 
uso pediátrico 
contra a Covid-19

Educação de 
Mira Estrela é 
destaque no IDEB

Medicamento é um antiviral injetável de uso hospitalar

A EMEF Santo Francisco de Oliveira alcançou a nota 6,9

A Agência Na-
cional de 
Vig i lânc ia 
Sanitária (An-

visa) aprovou na segun-
da-feira, 21, a ampliação 
do uso do medicamento 
remdesivir, vendido no 
Brasil pelo nome comer-
cial Veklury, para trata-
mento pediátrico contra 
a covid-19.

Agora, o medicamen-
to poderá ser usado 
por bebês e crianças a 
partir de 28 dias e peso 
igual ou superior a 3 kg, 
que tenham pneumonia 

e requerem administra-
ção suplementar de oxi-
gênio (oxigênio de bai-
xo ou alto fluxo ou outra 
ventilação não invasiva 
no início do tratamen-
to). Crianças pesando 
40 kg ou menos, sem 
necessidade de admi-
nistração suplementar 
de oxigênio, mas que 
apresentam risco au-
mentado de progredir 
para covid-19 grave, 
também poderão fazer o 
tratamento com o rem-
desivir.

O produto é um anti-
viral injetável, de uso 
hospitalar, produzido no 

formato de pó para dilui-
ção, em frascos de 100 
mg, segundo a Anvisa. O 
antiviral recebeu registro 
da Anvisa em março de 
2021 e, desde então, vem 
tendo seu uso expandido 
entre pacientes adultos 
e adolescentes em casos 
de covid-19. A substân-
cia age impedindo a re-
plicação do coronavírus 
no organismo, diminuin-
do o processo de infec-
ção. Cerca de 50 países 
já autorizam o uso do me-
dicamento.  

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

O produto é um antiviral injetável, de uso hospitalar

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A carreira do-
cente apre-
senta muitos 
desafios, mas 

o amor pela educação 
nos dá força para ultra-
passá-los e conseguir re-
verter até os mais difíceis 
quadros do processo de 
aprendizagem. 

E todo esforço foi re-
conhecido através do 
desempenho da escola 
EMEF Santo Francisco de 
Oliveira, de Mira Estrela, 
no IDEB - Índice de De-
senvolvimento da Edu-
cação Brasileira, um dos 
principais indicadores 
utilizados para medir a 
qualidade do aprendiza-
do nas escolas públicas e 

privadas de todo o país. 
Uma nota que antes era 

de 6,6 (2019), a escola al-
cançou 6,9 (2021) graças 
ao esforço e contribuição 
de todo setor da educa-
ção, que mesmo com a 
crise vivenciada duran-
te os mais de dois anos 
de pandemia, cumpriu 
a meta de ensinar com 
muita qualidade. 

Uma nota que antes era de 6,6 em 2019, a EMEF de Mira Estrela alcançou 6,9 em 2021
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à  FIM DE ANO

à  EM TANABI

Multidão lota Centro de 
Eventos em Ouroeste

Grupo de amigos raspa a cabeça em 
apoio a comerciante com câncer

Shows de Rick & Rener e DJ Máskara
e chegada do Papai Noel foram destaques

Mais de 100 pessoas já rasparam a
cabeça em apoio ao comerciante

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A Prefeitura de 
Ouroeste pro-
moveu nos 
dias 19 e 20 de 

novembro, o lançamento 
do Natal Encantado – Lu-
zes de Ouro. Em Ouroeste 
o evento foi abrilhantado 
com a chegada do Papai 
Noel caracterizado pela 
Melzinha e Cia, pela 
dupla sertaneja Rick e 
Renner e DJ Máskara. 
No Distrito de Arabá a 
festa também contou 
com a chegada do Papai 
Noel e animação da Ban-
da Jafferson. Os eventos 
marcaram o início das 
festividades de fim de 
ano com um show de lu-
zes e estruturas decora-
tivas alusivas ao natal. 
A proposta do prefeito 
Dr. Alex Sakata e do 
vice- Dr. Júlio Santos 
foi manter a tradicional 

decoração natalina nas 
principais avenidas da 
cidade, na Praça Matriz 
e no Centro de Eventos. 
“A decoração natalina 
vem proporcionando um 
colorido

fim dE AnO
Em breve será divulga-

da a programação de fi-
nal de ano, que promete 
ser mais um espetáculo 
a parte. Dia 23/12 – em 
Arabá, a dupla Maycon 
e Renato vai agitar o dis-
trito. Dia 26/12, véspera 
de feriado de aniversário 
da cidade, o Centro de 
Eventos em Ouroeste 
recebe a dupla Douglas 
& Vinícius. No dia 30/12 
mais uma atração pro-
mete animar Ouroeste, 
a dupla Léo e Júnior se 
apresenta no Centro de 
Eventos. As vésperas de 
ano novo, no Réveillon o 
projeto de DJ Old Boys 
agita Ouroeste, além de 

Multidão lotou o Centro de Eventos ‘José Nubiato Filho’

A dupla Rick e Rener recepcionando o prefeito 
Sakata e a primeira dama Thainara nos camarins

um linda queima de fo-
gos. No dia 31/12 o dis-
trito de Arabá terá o céu 
colorido com queima de 
fogos para comemorar a 
chegada do novo ano.

A ideia do prefeito Dr. 
Alex Sakata e do vice Dr. 
Júlio Santos, com a nova 

programação é, propor-
cionar momentos de lazer 
e diversão, e também fo-
mentar o comércio local, 
atraindo turistas para 
cidade.

Fonte: Prefeitura
Municipal de Ouroeste

à  BENEFICENTE

Para iniciar o mês 
de dezembro 
com chave de 
ouro, será rea-

lizado no domingo, dia 
04, em Mira Estrela, o 18° 
Leilão Direito de Viver em 

prol ao Hospital de Amor. 
O evento acontecerá 

no Recinto de Festa do 
Peão “Kioskão” das 11h 
às 13h.

Para mais informações, 
falar com Macarrão (17) 9 
9634-7522 e/ou Zezé Ma-
galhães (17) 9 9617-8036.

18º Leilão 
Direito de 
Viver será 
realizado 
em Mira 
Estrela
O evento acontecerá no
Recinto de Festa do Peão

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Um grupo de amigos 
decidiu raspar a cabeça 
como forma de apoio ao 
tratamento de um mora-
dor de Tanabi, diagnosti-
cado há oito meses com 
câncer no pescoço. 

Marcos Vinicios da 
Costa Moraes, de 31 
anos, é comerciante co-
nhecido na cidade. Ele 
tem a solidariedade como 
maior característica e 
isso fez com que diversos 

amigos participassem da 
ação.

Cerca de 172 pessoas 
já rasparam a cabeça 
em apoio ao comercian-
te, entre crianças, jovens 
e idosos.

O tratamento de Mar-
cos é realizado cinco ve-
zes por semana, durante 
sete horas, em São José 
do Rio Preto,oq ue torna 
o processo bastante can-
sativo. Mesmo assim, ele 
tem disposição para con-
tinuar trabalhando e se 

reunindo com os amigos 
“carecas”.

Marcos acredita que a 
força vem do apoio que 
tem recebido de tan-
ta gente, além da filha 
bebê.

“Só senti diferença no 
cansaço. Quando faço 
muito esforço, canso mais 
fácil. Mas acredito que o 
que me move é minha fi-
lha, ela vai completar 10 
meses, está a coisa mais 
linda e eu quero vê-la 
crescer”, contou Marcos.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Marcos acredita que a força vem do apoio que tem recebido de tanta gente
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celebridades

Morre aos 81 anos
o cantor e compositor 
Erasmo Carlos
Artista estava internado em hospital na Barra da Tijuca, no Rio

à  ESPORTE

Luan é o novo 
reforço do 
Mirassol para 
o Paulistão
Ex-Atlético-MG, o atacante de 
32 anos é o primeiro reforço para 
a próxima temporada do Leão

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Erasmo Carlos morreu 
nesta terça-feira, 22. 
O cantor e compo-
sitor havia sido in-

ternado ontem de manhã no 
Hospital Barra D’or, na Barra 
da Tijuca, no Rio de Janeiro, 
às pressas.

Erasmo havia recebido 

alta hospitalar no início do 
mês, após ficar internado por 
nove dias, com um quadro de 
edema.

A esposa de Erasmo Carlos, 
Fernanda, estava ao lado do 
cantor no momento em que 
ele faleceu. A causa da morte 
ainda não foi divulgada.

Erasmo Carlos tinha 81 anos 
e tratava, há alguns meses, 

uma síndrome edemigênica, 
que ocorre quando há um de-
sequilíbrio bioquímico, difi-
cultando a manutenção dos 
líquidos dentro dos vasos 
sanguíneos. Geralmente, esse 
enfermidade é causada por do-
enças cardíacas, renais ou dos 
próprios vasos.

Fonte: www.metropoles.com

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Campeão do Brasileiro 
da Série C, o Mirassol 
continua com o pla-
nejamento de 2023. 

Após renovar com Camilo, o 
clube anunciou a contratação 
do atacante Luan, ex-Ponte 
Preta e Atlético-MG. O ata-
cante de 32 anos é o primeiro 
reforço do Mirassol para o Cam-
peonato Paulista.

Revelado no Atlético Soro-
caba, o “Menino Maluquinho” 
ganhou destaque na Ponte 
Preta, durante o Campeonato 
Brasileiro de 2012 No ano se-
guinte, entrou para a história 
do Atlético-MG, sendo impor-
tante na conquista da Liber-
tadores.

Após sete anos no time mi-

neiro, Luan se transferiu para 
o V-Varen Nagasaki, do Japão. 
Retornando após dois anos 
para defender as cores do Goi-
ás. Porém, nesta temporada, 
Luan não conseguiu espaço e 
sofreu com problemas físicos 
e rescindiu seu contrato com 
apenas 12 jogos.

No Paulistão, o Mirassol dis-
putará duas vagas do Grupo B 
com São Paulo, Água Santa e 
Guarani. Os times jogam ape-
nas com adversários dos outros 
grupos.

Na última semana, a Federa-
ção Paulista divulgou a tabela 
básica, com início previsto em 
15 de janeiro. O Mirassol es-
treia diante do Santos, na Vila 
Belmiro, em Santos.

Fonte: sbtinterior.com
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O rEi dO GAdO
Quarta-feira, 16h50

Zé do Araguaia vai pra ci-
dade e Donana fica descon-
fiada. Bruno embebeda seu 
motorista para tentar arran-
car informações de Léia. Dr 
Fausto informa Geremias 
que os documentos de Ma-
rieta são verdadeiros. Ge-
remias fica emocionado. 
Judite observa Dr Fausto 
conversando com Marie-
ta. Luana tenta lembrar de 
seu verdadeiro nome. Zé do 
Araguaia chega na cidade 
e faz sucesso com as mu-
lheres. Pirilampo e Saracura 
cantam a música O Rei do 
Gado. Zé do Araguaia as-
siste ao show de Pirilampo 
e Saracura e arruma briga 
no bar para defender Bru-
no Mezenga. Bruno Mezen-
ga conversa com seu advo-
gado para tentar resolver o 
problema dos documentos 
de Luana e Léia.

cArA E cOrAGEm
Quarta-feira, 19h15

Leonardo simula um mal-es-
tar e se esquiva da decisão 
imposta a ele. Pat confirma 
o namoro para Moa, que se 
angustia por não conseguir 
se lembrar de nada. Rebeca 
pede para conversar com Da-
nilo. Regina tenta convencer 
Leonardo a votar em Danilo. 
Leonardo acaba votando em 
Clarice para ser a nova pre-
sidente da SG, e Danilo não 
reage bem à escolha. Fernan-
da se preocupa com Rebe-
ca. Ítalo fala para Rico que 
não denunciou Duarte por-
que está procurando alguma 
prova que ligue Bob Wright a 
Danilo. Andréa critica Hugo 
por insistir em afastar Enzo 
de sua vida. Clarice contra-
ta a firma de segurança de 
Ítalo. Anita decide procu-
rar Ítalo. Rico pede para Lou 
tentar se acertar com Joca. 

mAr dO SErtÃO
Quarta-feira, 18h00

Candoca pede que Tertu-
linho deixe sua casa, mas 
fica sensibilizada com o 
que escuta sobre José. 
Jessilaine decide sair da 
casa da família. Maruan 
aceita a exigência de Sa-
zhym e diz que irá embo-
ra da cidade. Pajeú tenta 
se aproximar de Deodo-
ra. Timbó confronta La-
tifa e acaba conseguin-
do seu emprego de volta 
com Zahym. Xaviera pre-
para Firmino para con-
quistar Lorena. Ismênia e 
Catão desconfiam de De-
odora. Ismênia confisca o 
remédio que Deodora dá 
para o Coronel. Laura re-
cebe Márcio Castro e ex-
plica seu plano contra Jo-
sé. Candoca questiona 
José sobre sua chanta-
gem a Tertulinho.

cuidAdO cOm O AnJO
Quarta-feira, 20h30

Malú sofre um desmaio e 
João Miguel a socorre. Rafa-
el ouve quando João Miguel 
diz a Malú que a ama e chora 
em silêncio. Ana Júlia tenta 
colocar Tininha contra Malú 
dizendo que ela não permi-
tirá que continue vendo seu 
irmãozinho. Malú recobra a 
consciência, mas não fica sa-
bendo 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 causa 
do rancor por João Miguel. 

AmOr SEm iGuAL
Quarta-feira, 15h15

Ramiro diz que é bom ficar 
de olho em Miguel. Podero-
sa fica mexida com a visita 
de Miguel. Donatella se irri-
ta ao saber que seu avô vai 
trabalhar na Brás. Duplex 
lamenta o encerramento do 
Mademoiselle. Ramiro se re-
cusa a atender ao pedido de 
Donatella.

trAvESSiA
Quarta-feira, 21h00

Tonho leva um tombo, e Bri-
sa sai do carro para socorrer 
o filho, deixando Dante pre-
ocupado. Juliana repreen-
de Brisa, avisando à clien-
te que ela pode ser presa. 
Dina liga para Ari e avisa 
que Brisa está com Tonho. 
Caíque elogia a beleza de 
Leonor. Rudá avisa a Gui-
da que não ficará com Mo-
retti enquanto a mãe vai a 
Portugal. Ari exige que Bri-
sa fique longe de Tonho e 
de sua vida. Monteiro diz a 
Dante que viu Tonho na ca-
sa de Guerra e garante ao 
professor que o menino es-
tá sendo bem tratado. Cidá-
lia escuta Laís dizer a Olívia 
que está preocupada com a 
falta de notícia de Stenio, e 
pergunta o que aconteceu 
com o advogado.

Resumo de Novelas

ÁriES
Aberta a tem-
porada de via-
gens: programe 

as férias, fale com pessoas 
queridas de fora, acerte a 
documentação e se prepa-
re para aventuras gostosas. 
Notícias de longe, vídeocha-
madas e encontros influen-
tes movimentarão o dia com 
novidades atraentes. Impre-
vistos, convites e surpresas 
poderão causar ansiedade. 
Pense positivo e avalie pos-
sibilidades. Mudanças co-
brarão desapegos.

tOurO
Entre num no-
vo grupo e dê 
uma virada de 

vida. A partir de hoje, o ce-
nário será positivo para mu-
danças e aumento de po-
der. Aposte só no que pode 
dar certo e faça novas es-
colhas. Amizades apoiarão 
suas decisões. O dia anun-
cia encontros marcantes e 
abertura social. A fase se-
rá positiva para se fortale-
cer interiormente e elevar 
seus padrões. Segredos se-
rão revelados.

GêmEOS
Conversas es-
clarecedoras 
trarão cura e 

aproximarão alguém que an-
dava distante. Ouça mais, fo-
que nos relacionamentos e 
aprenda com novas referên-
cias. A partir de hoje, posicio-
namentos ficarão mais claros. 
Uma viagem poderá ser deci-
dida às pressas. Quebre a ro-
tina, areje a cabeça e inove o 
trabalho. Carreira em ascen-
são: avalie uma nova propos-
ta. Mudanças à vista! Cuide 
da saúde.

câncEr 
A partir de ho-
je, caminhos de 
trabalho ficarão 

mais claros. Firme um con-
trato, direcione a carreira e 
concretize mudanças. Pla-
nos de viagem manterão o as-
tral em alta. Conexões inter-
nacionais, com autoridades, 
mestres e pessoas queridas 
de outras regiões estão aber-
tas. O dia trará novos praze-
res. Resolva assuntos do co-
ração, encerre uma etapa e 
comece outra com sentimen-
tos renovados. 

LEÃO 
Assuntos de fa-
mília ganharão 
uma perspecti-

va mais ampla. Planeje mu-
danças, converse com os fi-
lhos, crie novos projetos e 
encontre soluções para an-
tigos problemas. Uma viagem 
trará cura e novas motiva-
ções. Prazer, alegria e entu-
siasmo estarão de volta! En-
cerre dinâmicas do passado, 
jogue a autoestima para ci-
ma e curta as coisas boas da 
vida. Você está perto de rea-
lizar um velho sonho.

virGEm
Reencontros 
e resgates do 
passado se-

rão carregados de emoção. 
A partir de hoje, o Sol ilumi-
nará a vida familiar. Decisões 
de moradia, organizações na 
casa e solução de pendências 
ganharão atenção especial. 
Receba pessoas queridas e 
lembre dos momentos diver-
tidos. Um antigo amor pode-
rá se reaproximar com novi-
dades e balançar o coração. 
Repense o futuro: uma porta 
se abrirá na carreira. 

LibrA 
Soluções finan-
ceiras poderão 
chegar de ma-

neira inesperada e viabilizar 
um plano de viagem ou de 
estudo. Evite gastar dinhei-
ro por ansiedade. Pesquise 
preços antes das compras e 
descubra oportunidades. A 
partir de hoje, você contará 
com mais clareza nas comu-
nicações e maior poder de 
negociação. Conversas com 
irmãos trarão cura e positi-
vidade. Encontre novas mo-
tivações.

EScOrPiÃO 
Dê crédito aos 
sonhos e espe-
re por surpre-

sas gostosas. Emoções es-
tarão à flor da pele: diminua 
a ansiedade e evite agir por 
impulso. Mudanças e planos 
ainda passarão por reava-
liações. Pense com calma. 
A partir de hoje, caminhos 
de crescimento financeiro fi-
carão iluminados. Adminis-
tre seus recursos e investi-
mentos com clareza e firme 
bons contratos. Estabilida-
de e segurança pela frente!

SAGitÁriO
A entrada do Sol 
em seu signo 
destacará seu 

carisma, vitalidade, simpa-
tia e brilhantismo. Caminhos 
de maior realização pessoal 
ficarão iluminados. Resgate 
a cultura dos antepassados e 
fortaleça a identidade. O dia 
revelará sonhos e desejos de 
se aventurar em experiências 
inéditas. Novas relações che-
garão naturalmente, atraídas 
por seu alto astral, beleza e 
sabedoria. Comece um novo 
ciclo de vida! 

cAPricórniO
Mude de am-
biente, relaxe 
e respire novos 

ares. Convite inesperado e 
novidades de uma amizade 
farão os olhos brilharem. A 
partir de hoje, um longo ci-
clo chegará ao fim. Aprovei-
te para fazer um balanço dos 
últimos tempos, avaliar ex-
pectativas e acalmar o cora-
ção. Sentimentos generosos 
promoverão maior união fa-
miliar. Descubra soluções e 
resolva assuntos financeiros 
com segurança.

AquÁriO 
Uma virada na 
carreira trará 
poder e aumen-

to dos rendimentos. Planos 
para o futuro serão renova-
dos, e o dia trará um convite 
sedutor que poderá promo-
ver mudanças grandes em 
sua vida. Assuma seus ta-
lentos e desenvolva novos 
projetos. A vida social fica-
rá mais animada a partir de 
hoje. Fortaleça a posição na 
equipe, marque presença nas 
redes sociais, entre num novo 
grupo e brilhe publicamente! 

PEiXES
Uma viagem 
poderá ser de-
cidida ou can-

celada em cima da hora. A 
partir de hoje, caminhos de 
maior realização profissio-
nal e futuro ficarão ilumina-
dos. Cuide da reputação e 
ganhe uma projeção ines-
perada. Você poderá rece-
ber uma proposta profissio-
nal imperdível. Firme um 
contrato ou associação e 
espere por grande prestí-
gio e sucesso. Carreira em 
ascensão!

Horóscopo
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à  CULTURA

‘Xinfrim’ será espetáculo
gratuito deste final de semana

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Laura campanhola completa mais um ano 
de vida nesta quarta-feira. Felicidades!

Jacyara 
cavalcanti 
é uma das 
homenage-
adas desta 
edição!

Parabéns e muitos anos de vida 
para ela, Larissa Paulon calvo! 

Prefeitura de Fernandópolis traz 
teatro na Praça, sábado, às 20h

A Prefeitura de 
Fernandópo-
lis, por meio 
da Secretaria 

Municipal de Cultura e 
Turismo, em parceria com 
o Circuito SP, traz mais um 
grande evento para a pra-
ça central da cidade, já in-
tegrando a agenda come-
morativa de final de ano 
da cidade. Desta vez em 
forma de picadeiro com o 
espetáculo ‘Xinfrim’, atra-
ção do próximo sábado, 
dia 26, às 20h.

 O espetáculo é aberto 
ao público e baseada em 
experiências pessoais 
adquiridas em uma via-
gem/pesquisa pelo Brasil 
realizada pela ‘Cia Pé de 
Cana’. O cenário desse 
espetáculo é composto 
por uma Kombi que re-
presenta literalmente 
uma casa e traz o con-
texto das itinerâncias de 
uma família, com uma 
lona de caminhão que 
carrega uma energia 
repleta de histórias de 
viagens, levando o pú-
blico para dentro de uma 

atmosfera mambembe. 
“A importante parceria 

com o Circuito SP, depois 
dos shows com Byafra, 
em setembro, e Skatalite 
em outubro, traz agora 
um grande espetáculo 
teatral, mais uma vez de 
graça e na praça. Convi-
damos todas as famílias 
para prestigiarem a cul-
tura de nossa cidade”, 
disse o secretário muni-
cipal de Cultura, Cássio 
Araújo.

Fonte: Secom de
Fernandópolis


