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Covid: de 23 exames, 12 dão positivos em Ouroeste

‘Trem do Natal’ da 
Rumo passará por 
Fernandópolis em
06 de dezembro
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Brasitânia 
recebe visita do 
Papai Noel dia 
03 de dezembro
Festividade será na 
praça com brinquedos 
e doces.                Página A8

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 25/11/22

 31°

 18°

0mm 
0%


chuva

76% 
28%

SE 
18km/h


vento

05:31h 
18:44h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 26/11/22

 33°

 17°

0mm 
0%


chuva

79% 
36%

SE 
20km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 27/11/22

 34°

 19°

2mm 
90%


chuva

81% 
52%

SSE 
19km/h


vento

05:31h 
18:45h

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

SEG - 28/11/22

 34°

 21°

5mm 
90%


chuva

95% 
34%

SW 
14km/h


vento

05:31h 
18:46h

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

TER - 29/11/22
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15mm 
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Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Regra é válida para quem utilizar o
transporte público a partir deste sábado, 26.                           Página A4

Governo de SP decide
retomar obrigatoriedade
do uso de máscara

Fernandópolis é confirmada 
na final nacional do Prêmio 
‘Band Cidades Excelentes’
Evento acontece dia 30 de novembro, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

Depois de vencer o prêmio ‘Band Ci-
dades Excelentes’ a nível estadual 
nas categorias (Saúde/Bem Estar e 
Sustentabilidade), a cidade de Fer-

nandópolis está confirmada na grande final 
nacional da premiação, que acontece no dia 
30 de novembro, no Centro Cultural Banco do 
Brasil, em Brasília. O local do evento é o mes-

mo que utilizado atualmente para a transição 
administrativa do Governo Federal. Foram cre-
denciados apenas os municípios vencedores 
de cada categoria em seus estados. Página A3

Aparecido Júnior e Renan Moreno 
conseguiram competir no mundial graças 
ao apoio de empresários e amigos

Campeões 
mundiais 
agradecem apoio 
de empresários 
fernandopolenses

“A sensação de ser campeão 
mundial é indescritível. Por 
isso, não gosto nem de lembrar 
que quase não fomos para os 
EUA representar o Brasil por 
falta de recursos e apoio de 
quem deveria apoiar quem 

representa a cidade e o país”. 
Esta frase foi dita por Apareci-
do Júnior, treinador da equipe 
Movimento de Levantamento 
de Peso (Powerlifting) de Fer-
nandópolis e também compe-
tidor. Página A5

à  FERNANDÓPOLIS

Aves exóticas e uma cachorra da raça
pitbull foram resgatadas do local.              Página A5

Homem é multado
em R$ 27 mil
por maus-tratos 
a animais

Eleitores da 
região voltam 
às urnas no 
domingo 
para escolher 
prefeito e vice

20,6 mil eleitores votam em Tanabi após cassação de prefeito

O prefeito cassado Norair Cassiano

20,6 mil eleitores 
votam em Tanabi após 
cassação de prefeito

Página A2

Obras já começaram e são realizadas com 
recursos próprios da Prefeitura. Página A3

Prefeitura inicia
reforma dos 
banheiros da 
Praça Central
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à  NOvA ELEIçãO

à  PRAZO

Eleitores da região voltam às urnas no 
domingo para escolher prefeito e vice

Mesários: justificativa por ausência
no 2º turno deve ser apresentada até
o dia 29 de novembro

20,6 mil eleitores votam em Tanabi após cassação de prefeito

Quem não justificarem a falta pagará multa de 50% a um salário mínimo

Eleitoras e elei-
tores do muni-
cípio de Tanabi 
(SP), da região 

metropolitana de São 
José do Rio Preto (SP), 
voltarão às urnas neste 
domingo, 27 de novem-
bro de 2022. As eleições 
suplementares foram 
autorizadas pelo TRE-SP 
em outubro devido à cas-
sação da chapa vencedo-
ra nas eleições de 2020.

O eleitorado apto a vo-
tar é de 20.685 pessoas, 
que estavam em situa-
ção regular no cadastro 
e com domicílio eleitoral 
no município até 4 de 
maio de 2022. Tanabi é 
o único colégio eleitoral 
paulista a ter novo plei-
to neste final ano, sendo 
que a 138ª Zona Eleito-
ral é presidida pelo juiz 
estadual da Comarca de 
Fernandópolis Renato 
Soares de Melo Filho.

EntEndA O cAsO
O prefeito eleito em 

2020, Norair Cassia-
no, omitiu dolosamen-
te o montante de R$ 
12.000,00 na prestação 
de contas de campa-
nha para a aquisição de 
camisetas distribuídas 
no dia da eleição, repre-
sentando 21,79% do total 
das despesas contrata-
das pela campanha. A 
prática teria ferido a li-
sura do pleito, vencido 
por apenas 12 votos e, 
embora não tenha sido 
comprovada a responsa-
bilidade do vice, foi de-
terminada a cassação da 
chapa pelo princípio da 
unicidade.

Os cAndidAtOs
VAldir UchôA:

Seguindo a ordem 
cronológica e crescente 
das legendas, disputará 
com o número 22, o po-
licial civil Valdir Uchôa 
(PL), e seu vice o empre-
sário no ramo moveleiro 
Rodrigo Bechara (Pode-
mos). Ele já foi vereador 
durante um mandato. 
Valdir e Rodrigo dispu-

taram em 2020 e perde-
ram por 12 votos para o 
prefeito cassado Norair 
Cassiano da Silveira. Em 
tese, na lógica e sem ti-
rar o direito dos outros 
Valdir e Rodrigo são os 
candidatos ao executivo 
tanabiense com maior 
lógica na candidatura. 
Valdir se intitula de di-
reita, pois, vai para a 
disputa com o mesmo 
número do presidente 
Bolsonaro, muito embo-
ra tenha nascido no Ci-
dadania e passado pelo 
PSOL.

lincOln AlqUáz:
O advogado Lincoln 

Alquáz, com banca advo-
catícia em Tanabi, já foi 
candidato a vice-prefeito 
na chapa de Rogério do 
Bida, pelo PRTB em 2020, 
sua legenda é 28 e traz 
como vice o ruralista no 
ramo seringueiro Carlos 
Cesar que, também em 
2020 pelo PRTB disputou 
uma cadeira no legisla-
tivo tanabiense e não 
se elegeu, o PRTB fez 1 
vereador, o Waldir do Zé 
Baiano. Lincoln faz ques-
tão de salientar que é da 

extrema direita e o atual 
vice-presidente Mourão 
foi eleito Senador pelo 
seu estado.

XAndãO
BErtOlinE:

O atual prefeito que 
responde interinamente 
pelo executivo tanabien-
se até 31 de dezembro de 
2022 Xandão Bertoline 
(PSB), que disputará o 
pleito de 27 de novembro 
com a legenda 40 e traz 
na sua chapa o vereador 
Du Martins, o Coxinha 
que pelo PDT teve uma 
votação expressiva (828 
votos)\ em 2020 e hoje 
está presidente da câ-
mara também até 31 de 
dezembro de 2022. Xan-
dão ingressou na vida 
pública a pedido de No-
rair e sempre se manteve 
fiel ao padrinho político. 
Pode-se considerar que 
Xandão é centro/esquer-
da, pois o atual vice-pre-
sidente da república que 
venceu junto com Lula é 
Geraldo Alckmin, que já 
governou o estado de São 

Paulo pelo PSDB. Xandão, 
que é eternamente gra-
to a Norair, garante que 
implantará um modelo 
totalmente diferente de 
governar e que dará o 
espaço necessário ao 
seu vice, coisa que Norair 
nunca fez com os seus 
Marinho Frederico, Deva 
Zanetone, Fabinho Ceron 
e hoje. Devinha.

zé FrAnciscO:
O candidato Zé Fran-

cisco, que já governou 
o município de Tanabi 
em 2 mandatos conco-
mitantes como prefeito, 
disputará no dia 27 com o 
número 65 (PCdoB) junto 
do ex vice-prefeito Deva 
Zanetone (MDB) o cargo 
do executivo tanabiense. 
A Justiça da 138ª Zona 
eleitoral impugnou a can-
didatura do vice, porem 
eles garantem que isso 
será revertido e a cam-
panha continuará.

Fontes: Tribunal 
Regional de SP e

Jornal O Município

O prefeito cassado Norair Cassiano

Foto: Reprodução/Alesp
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O prazo de 30 dias para 
que as mesárias e os me-
sários que não compa-
receram aos trabalhos 
no segundo turno das 
Eleições Gerais de 2022 
apresentem a devida 
justificativa se encerra 
na próxima terça-feira 
(29). A data-limite está 
prevista no artigo 124 do 
Código Eleitoral e pode 
ser consultada no calen-
dário eleitoral de 2022.

As justificativas po-
dem ser entregues nos 
cartórios eleitorais, e o 
requerimento deve ser 
destinado ao juiz da zona 
eleitoral à qual o mesá-
rio faltoso está vinculado, 
com a comprovação do 
fato alegado.

Quem não apresentar a 
justificativa pagará multa 
de 50% a um salário míni-
mo. Se o mesário faltoso 
for servidor público ou 
autárquico, a pena será 
de suspensão de até 15 

dias. As sanções serão 
aplicadas em dobro se 
a mesa receptora tiver 
deixado de funcionar por 
culpa dos ausentes ou 
dos que abandonaram o 
trabalho.

PrEstAçãO
dE sErViçO

Os mais de 1,8 milhão 
de mesárias e mesários 
que trabalharam nas 
Eleições 2022 passaram 
por treinamento da Justi-
ça Eleitoral (JE) por meio 
do aplicativo Mésario. O 

app pode ser baixado na 
App Store e na Google 
Play.

O mesário é o represen-
tante da JE na seção de 
votação. Cabe a ele rece-
ber e identificar os elei-
tores, compor as mesas 
de votos e justificativas, 
bem como fiscalizar e 
desempenhar tarefas lo-
gísticas e de organização 
da seção para a qual foi 
designado.

A legislação prevê 
dois dias de folga para 

cada dia trabalhado 
pelos mesários nas 
eleições. Aqueles que 
prestaram esse servi-
ço serão dispensados 
do serviço (público ou 
privado) mediante de-
claração expedida pelo 
juiz eleitoral, sem pre-

juízo do salário, venci-
mento ou qualquer van-
tagem.

A declaração deve ser 
solicitada ao chefe do 
cartório eleitoral, e os 
dias de folga devem ser 
negociados diretamente 
com o empregador.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

à  DESTAQUE

à  OBRAS

Fernandópolis é confirmada na final
nacional do Prêmio ‘Band Cidades
Excelentes’
Evento acontece dia 30 de novembro, no 
Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

Obras já começaram e são realizadas
com recursos próprios da Prefeitura

Prefeitura inicia 
reforma dos 
banheiros da 
Praça Central

Depois de ven-
cer o prêmio 
‘Band Cidades 
Excelentes’ a 

nível estadual nas cate-
gorias (Saúde/Bem Estar 
e Sustentabilidade), a 
cidade de Fernandópo-
lis está confirmada na 
grande final nacional da 
premiação, que acontece 
no dia 30 de novembro, 
no Centro Cultural Banco 
do Brasil, em Brasília. O 
local do evento é o mes-
mo que utilizado atual-
mente para a transição 
administrativa do Gover-
no Federal.

Foram credenciados a 
participar da premiação 
apenas os municípios 

vencedores de cada ca-
tegoria em seus estados. 
Em 2021, Fernandópolis 
também participou da 
premiação nacional fi-
cando entre as três me-
lhores na categoria geral. 
A premiação é baseada 
em dados oficiais que 
constam no Portal da 
Transparência, Tribunais 
de Contas dos Estados, 
além de projetos reais e 
já em execução apresen-
tados pelos municípios. 
Todo o trabalho de pes-
quisa é realizado pelo re-
nomado Instituto Áquila, 
em parceria com o Grupo 
Bandeirantes de Comu-
nicação.

Na premiação reali-
zada no último dia 10 
de novembro na capital 

paulista, Fernandópolis 
disputou quatro finais en-
tre os municípios com até 
100 mil moradores. Além 
das vitórias em Saúde/
Bem Estar e Sustenta-
bilidade, a cidade ficou 
entre as três primeiras do 
estado em Educação e na 
Categoria Final Geral. O 
prêmio foi criado no ano 
passado com o objetivo 
de incentivar e mostrar 
as boas gestões públicas 
do Brasil.

“O surgimento do prê-
mio Band foi sensacional 
e acredito que no mo-
mento certo. Estamos 
vivendo um momento 
em que a classe políti-
ca está muito desacre-
ditada pela população, 
justamente por causa 

dos maus políticos. Com 
isso, quem paga o preço 
são os bons gestores que 
acabam se desanimando 
e muitos saindo da vida 
pública. O prêmio criado 

pelo ‘Jonhy’ Saad vem 
de encontro com isso, ou 
seja, mostrar de fato e 
com números, aonde es-
tão as boas gestões, os 
bons projetos e estimular 

que o trabalho sério dos 
gestores sérios continue 
e que se espalhem por 
outros municípios”, co-
mentou o prefeito André 
Pessuto.

A Prefeitura de Fer-
nandópolis iniciou esta 
semana a reforma dos 
banheiros feminino, 
masculino e de acessi-

bilidade na praça cen-
tral ‘Joaquim Antônio 
Pereira’. O local está 
recebendo melhorias, 
com troca de pisos, 
vasos sanitários, lava-
tórios e mictório. As 

portas também serão 
trocadas e o local rece-
berá nova pintura em 
toda sua estrutura.

O investimento de 
mais de R$ 39.500,00 
será todo feito com re-

cursos próprios do te-
souro, sendo realizado 
pela Construtora Atual 
Ltda. “Após a constru-
ção do palco de shows 
e da Casa do Artesão a 
praça central receberá 

agora uma nova melho-
ria com a reforma com-
pleta dos dois sanitários 
públicos.

O local é muito utili-
zado pela população 
durante todos os dias 

e agora oferecendo me-
lhores condições de uso 
e higiene. Mais uma im-
portante conquista para 
a região central da cida-
de”, disse o prefeito An-
dré Pessuto.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  CORONAvíRUS

São 43 casos positivos, todos 
em isolamento domiciliar

Regra é válida para quem utilizar o transporte público a partir deste sábado, 26

à  COvID-19

Governo do Estado de SP decide retomar 
obrigatoriedade do uso de máscara

Covid: de 23 exames, 12 dão positivos
em Ouroeste

De um total de 
23 exames 
real izados, 
somados os 

feitos pelo SUS e rede 
particular, 12 deram po-
sitivo para a Covid-19.

Os dados são do 583° 
Boletim Diário publica-

do nesta quinta-feira, 
24, pelo Conselho Mu-
nicipal de Saúde de Ou-
roeste.

A boa notícia é que 14 
pacientes infectados 
pelo Coronavírus rece-
beram alta.

Ainda estão em tra-
tamento 43 pacientes, 
todos em isolamento 

domiciliar, sem neces-
sidade de internação 
hospitalar.

Ouroeste já registrou 
3877 casos positivos 
com 50 fatais.

Boletim divulgado 
pelo Conselho 

de Saúde nesta 
quinta-feira, 24
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O Governo do Estado 
e a Prefeitura de SP de-
cidiram retomar a obri-
gatoriedade do uso de 
máscara no transporte 
público a partir deste 
sábado (26), seguindo 
análise técnica do Con-
selho Gestor da Secreta-
ria Estadual de Ciência, 
Pesquisa e Desenvolvi-
mento em Saúde contra 
o avanço dos casos de 
COVID-19. Decreto com 
a nova regulamentação 
será publicado no Diário 
Oficial do Estado nesta 
sexta-feira, 25.

O Governo recomenda 
que a medida seja adota-
da por todos os municí-
pios do Estado e reitera 
que é fundamental que 
a população esteja com 
o ciclo vacinal comple-
to para assegurar maior 
proteção contra o coro-
navírus e reforçam que 
a única forma de ame-

nizar os efeitos do vírus 
é garantir a imunização 
com as doses que estão 
disponíveis em todos os 
postos de saúde do Es-
tado. 

Veja a nota do Conse-
lho Gestor da Secretaria 
Estadual de Ciência, Pes-
quisa e Desenvolvimento 
em Saúde

nt PAndEMiA
cOVid19

23/11/2022
Nas últimas semanas o 

Estado de São Paulo tem 
apresentado aumento 
expressivo na transmis-
são do Sars-Cov-2, que 
se reflete principalmen-
te nos indicadores de in-
ternações por COVID-19 
em leitos de enfermaria 
e UTI, que nos últimos 14 
dias mostram crescimen-
to de 156% e 97,5%, res-
pectivamente, chegando 
a uma média diária de 
mais de 400 novas inter-
nações. A velocidade de 
aumento de internações 

(5% ao dia para pacientes 
em UTI e 7% por dia para 
pacientes em enferma-
rias) e taxas de ocupa-
ção de leitos de UTI (44% 
no Estado de São Paulo 
e 59% na Região Metro-
politana de São Paulo) é 
acentuada e começa a 
pressionar os sistemas 

de saúde público e pri-
vado. 

Embora existam sinais 
de que a curva de inter-
nações esteja chegando 
a um patamar na RMSP, 
observa-se a interioriza-
ção, com crescimento de 
novas internações e ocu-
pação de leitos de UTI 

de adultos que não 
tomaram a 1a dose 
de reforço e 7 milhões 
sem a 2a dose de refor-
ço, e a necessidade de 
aumentar a cobertura 
vacinal de crianças e 
adolescentes. Tem sido 
observado aumento 
de internações nesse 
grupo populacional e a 
vacinação é necessária 
e segura para proteger 
nossas crianças e ado-
lescentes.

l Reforçar a necessidade 
de disponibilidade de 
tratamento com anti-
virais a pessoas com 
covid-19 com sintomas 
leves ou moderados, 
especialmente nos gru-
pos vulneráveis para 
evitar quadros graves 
que possam levar a 
internação e eventual-
mente a perda de vidas. 

l Reiterar a recomenda-
ção de volta da obriga-
toriedade de utilização 
de máscaras em situa-
ções de maior risco de 
transmissão do vírus, 
notadamente no trans-
porte público, refor-
çando a necessidade 
de uso obrigatório de 
máscaras em serviços 
de saúde, incluindo far-
mácias, onde há maior 
probabilidade de pes-
soas sintomáticas pro-
curarem testagem e 
medicamentos sinto-
máticos para quadros 
gripais.

l Recomendar o uso de 
máscaras para os gru-
pos populacionais mais 
vulneráveis, incluindo 
os mais idosos e pesso-
as com comorbidades.
Esse Conselho per-

manece monitorando a 
pandemia e poderá se 
manifestar na medida em 
que haja necessidade de 
saúde pública.

nas regiões do interior e 
litoral paulista. Soma-se 
a isso um número cres-
cente de profissionais 
de saúde se afastando 
do trabalho por apresen-
tarem COVID-19. 

Circulam atualmente 
diversas subvariantes da 
variante Ômicron, ainda 
com predominância da 
subvariante BA.5 e cres-
cimento progressivo da 
casos relacionados à sub-
variante BQ1. As inter-
nações referem-se prin-
cipalmente a pacientes 
mais idosos e/ou com co-
morbidades/imunodepri-
midos, mais vulneráveis 
a descompensações e 
complicações relaciona-
das à infecção pelo Sar-
s-Cov-2, o que permite 
prever aumento de óbitos 
nas próximas semanas. 
Frente ao quadro atual, 
o Conselho Gestor da 
SCPDS apresenta as se-
guintes recomendações:
l Reforçar com maior ên-

fase a necessidade de 
que todos os adultos 
com mais de 18 anos 
recebam as doses de 
reforço das vacinas. 
Ainda são 10 milhões 
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Aparecido Júnior e Renan Moreno conseguiram competir 
no mundial graças ao apoio de empresários e amigos

Aves exóticas e uma cachorra da raça
pitbull foram resgatadas do local

publicações

publicações

Campeões 
mundiais 
agradecem apoio 
de empresários 
de Fernandópolis

Homem é multado
em R$ 27 mil
por maus-tratos 
a animais

“A sensação de ser 
campeão mundial é in-
descritível. Por isso, não 
gosto nem de lembrar 
que quase não fomos 
para os EUA representar 
o Brasil por falta de recur-
sos e apoio de quem de-
veria apoiar quem repre-
senta a cidade e o país”.

Esta frase foi dita por 
Aparecido Júnior, trei-
nador da equipe Movi-
mento de Levantamento 
de Peso (Powerlifting) de 
Fernandópolis e compe-
tidor dias depois de ser 
tri-campeão mundial ao 
lado do atleta Renan Mo-
reno que conseguiu seu 
sétimo título.

Ambos, foram convo-
cados pela seleção bra-
sileira de Powerlifting 
para representar o Brasil 
em suas categorias em 

Reno, no estado de Ne-
vada nos EUA.

No entanto, sem apoio 
de órgãos públicos, eles 
recorreram à Rádio Alvo-
rada FM, que comprou a 
briga e deu ampla divul-
gação. Com isso, muitos 
amigos se compadece-
ram e muitos empresá-
rios enxergaram o retor-
no publicitário de uma 
competição mundial com 
transmissão pela ESPN.

Assim, reuniram recur-
sos suficientes, cifras su-
periores a R$20 mil, para 
custear viagem, alimenta-
ção, hospedagem e etc...

E tamanha responsa-
bilidade serviu de mais 
motivação, já que cada 
um venceu mais de uma 
modalidade disputada.

Renan Moreno, por 
exemplo, foi campeão 
no Supino (300kg le-
vantados) e no levan-

tamento Terra (270kg), 
desbancando outros 11 
atletas de vários lugares 
do mundo na categoria 
adulto, a mais aguardada 
da competição.

Já Aparecido Júnior, 
veterano e precursor do 
esporte em Fernandópo-
lis também trouxe as me-
dalhas de ouro para casa 
tendo sido campeão nas 
duas modalidades com 
180kg e 250kg, respec-
tivamente, sendo o cam-
peão entre todos os da 
categoria Master.

“É um orgulho vencer e 
carregar consigo a ban-
deira do seu país. Por 
isso jamais vou deixar 
de ser grato a todos que 
contribuíram mais uma 
vez com essa conquista 
que não é só minha nem 
do Juninho, mas sim de 
Fernandópolis e do Bra-
sil”, disse Renan Moreno.

EXTRATO DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADA: DMC DISTRIBUI-
DORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI OBJETO: Quinto (5º) Termo de Aditamento da Ata de 
Registro de Preço nº 08/2022, proveniente do Pregão Eletrônico n° 01/2022, processo n° 064/2022, referente 
ao Reequilibrio Economico-financeiro do medicamento Tramadol, com base na lei n° 10.520. Nº DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 14/2022, PROCESSO 064/2022. VALOR DA ATA: R$ 544,00 PRAZO DO 
CONTRATO: Até 29 de julho de 2023. 

S. J. das Duas Pontes, 23 de novembro de 2022.
JOSE CARLOS CEZARE - Prefeito Municipal

Uma publicação: Sexta-feira, dia 25 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.391.
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Na última quar-
ta-feira, 23, 
um homem foi 
multado em R$ 

27 mil por maus-tratos a 
animais no bairro Nova 
Canaã, em Fernandópolis.

De acordo com a Polícia 
Militar Ambiental, equi-
pes da corporação rece-
beram denúncia anônima 
e compareceram ao imó-
vel do suspeito.

No local, os policiais 
encontraram seis aves 
exóticas e uma cachorra 

da raça pitbull em situa-
ção de maus-tratos. 

Os animais foram res-
gatados para os devidos 
cuidados veterinários e 
posterior doação. O ho-
mem foi levado à dele-
gacia e multado em R$ 
27 mil.
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Os animais foram resgatados para os devidos cuidados veterinários

Uma publicação: Sexta-feira, dia 25 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.391.
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celebridades
Narrador Luis Roberto é afastado 
de transmissões da Copa do Catar

Luis Roberto, com a voz rouca devido a uma sinusite,
ficou afastado da Copa por alguns dias até se recuperar

à  NATAL

A previsão é que a passagem pelo
município aconteça por volta das 20h

‘Trem do Natal’ da Rumo passará por
Fernandópolis em
06 de dezembro

O “Trem do Na-
tal” deverá 
voltar a Fer-
nandópolis no 

próximo dia 06 de dezem-
bro. A previsão é que a 
passagem por Fernandó-
polis aconteça por volta 
das 20h.

A composição sairá no 
dia 05 de dezembro às 
19h de Santa Fé do Sul 
e passará por Três Fron-
teiras, Santana da Pon-

te Pensa, Santa Salete, 
Urânia e Jales. No dia 
seguinte, o trem seguirá 
viagem também a partir 
das 19h, rumo a Estrela 
D’ Oeste, Fernandópo-
lis, Meridiano, Valentim 
Gentil e Votuporanga.

O “Natal nos Trilhos” é 
realizado pela concessio-
nária Rumo, e apresenta 
um trem especialmente 
decorado com vagões ilu-
minados, além de contar 
com a presença do Papai 
Noel no último vagão. No 

total, a composição per-
correrá mais de 860 qui-
lômetros pelas ferrovias 
paulistas.

cOnFirA O 
PErcUrsO nA 

rEGiãO
l Dia 5 - Santa Fé do Sul 

| Três Fronteiras | San-
tana da Ponte Pensa | 
Santa Salete | Urânia| 
Jales

l Dia 6 - Jales | Estrela 
D’Oeste | Fernandópo-
lis | Valentim Gentil | 
Votuporanga
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l Dia 7 - Votuporanga | 
Simonsen | Roseira | 
Ecatu | Eng. Balduíno 
| Bálsamo 

l | Mirassol | Rio Preto 
Paulista

l Dia 8 – Rio Preto Pau-
lista | São José do Rio 

Preto | Eng. Schmitt | 
Cedral | Uchoa | Cati-
guá | Catanduva | Pin-
dorama | Santa Adélia.

Catar, ao lado de Galvão 
Bueno, ficou afastado nos 
últimos dias para se tra-
tar de uma sinusite.

“Como informou no ar 
durante a transmissão 
da Copa, Luis Roberto 
desenvolveu uma sinusi-
te por conta das bruscas 
mudanças de temperatu-
ra e da secura do clima 
no Catar. O narrador já 

está medicado e vai se 
poupar nos próximos 
dias para se recuperar 
completamente”, disse 
a emissora ao site Notí-
cias da TV.

lUis rOBErtO
nA cOPA

dO MUndO
Assim, o narrador não 

comandou a transmissão 
de Alemanha x Japão, na 

quarta-feira (23/11). Em 
seu lugar, entrou Renata 
Silveira. A emissora es-
pera que Luis Roberto 
volte a narrar partidas 
nesta sexta-feira (25/11).

Além da narração da 
abertura da Copa do 
Mundo, Luis Roberto 
transmitiu outros três 
jogos do Mundial até o 
momento.

O time de narradores 
da TV Globo na Copa do 
Mundo sofreu uma baixa 
na terça-feira, 22. Luís 
Roberto, único narrador 
escalado para viajar ao 

O narrador foi 
medicado e se poupou 
nos últimos dias
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O rEi dO GAdO
Sexta-feira, 16h50

Bruno aceita, mas diz que 
ela não levará nenhum boi 
dele. Bruno decide voltar pra 
a fazenda do Araguaia. An-
tes de viajar, Bruno ques-
tiona a amizade de Marcos 
e Liliana, e diz que quer se 
divorciar da família inteira. 
Bruno diz que Marcos de-
veria aprender a cuidar dos 
negócios da família.  Lia e 
Marcos conversam com a 
mãe, que confirma ter pedi-
do o divórcio. Marcos ques-
tiona com quem a mãe vai 
morar. Bruno viaja para a 
fazenda do Araguaia. Mar-
cos e Lia perguntam por-
que Léia pediu o divorcio. 
Marcos diz que se Léia ti-
ver outro homem ele mata 
o infeliz. Ralf fica feliz com 
a noticia do divorcio. Bru-
no pergunta sobre o pas-
sado de Luana e ela des-
conversa. 

cArA E cOrAGEM
Sexta-feira, 19h15

Danilo pede para Regina ser 
sua espiã na siderúrgica. Lou 
tem uma conversa séria com 
Joca. Moa fala para Pat que 
está se lembrando dos mo-
mentos juntos dos dois. Re-
nan reata com Jéssica. Lou 
elogia Pat como bailarina. 
Olívia questiona Enzo so-
bre a presença de Hugo no 
espetáculo. Andréa incen-
tiva Hugo a assistir ao es-
petáculo de Enzo na Com-
panhia de dança vertical. 
Danilo convence Regina a 
se aliar a ele. Dona Lia se 
preocupa com o estado de 
Leonardo. Regina enfrenta 
Clarice na SG. A jornalista 
Soraia Reis descobre que 
Enzo estreará um espetá-
culo na companhia de dan-
ça e decide cobrir o evento. 
Renan faz exigências para 
Jéssica, que aceita sem per-
ceber o abuso do namorado. 

MAr dO sErtãO
Sexta-feira, 18h00

José pede que Márcio li-
berte Vespertino da pri-
são. Márcio pede um favor 
a Cira. Candoca disfarça 
seu incômodo com a ob-
sessão de José por Tertu-
linho. Cira se insinua para 
Márcio. Para agradar Lo-
rena, Dagmar aceita cele-
brar o casamento de Can-
doca e José em sua igreja. 
Tertulinho negocia com 
Latifa a barra de ouro que 
ganhou de Vespertino. De-
odora administra mais re-
médio ao Coronel, sem sa-
ber que Ismênia alterou o 
frasco. Jessilaine decide 
ajudar Xaviera. Márcio de-
bocha de Firmino. O Co-
ronel desperta, e Catão 
impede que Deodora des-
cubra. Maruan pede Labi-
be em casamento. Laura 
conta a Tertulinho que fa-
lou com o Sheik Omar.

cUidAdO cOM O AnJO
Sexta-feira, 20h30

oão Miguel se comove com a 
confissão de Rafael, mas ao 
mesmo tempo se atormenta 
pensando que possa haver 
algo entre ele e Malú. Patrí-
cio diz a Malú que ela tem 
um tumor cerebral e precisa 
ser operada. Ana Júlia está 
decidida a convencer João 
Miguel a não operar Malú, 
mesmo que Patrício o auto-
rize. Em nome de Eduardo, 
Ana Júlia marca um encon-
tro com Elsa e depois avisa 
Beatriz para que vá até o lo-
cal. Dr. Duran insiste com 
Patrício que o melhor mé-
dico para operar sua filha é 
João Miguel, mas ele conti-
nua irredutível em sua deci-
são. Rosa e Daniel discutem 
com Patrício e dizem que se-
rá o único culpado se algo 
acontecer com Malú. Rafa-
el confessa ao pai que está 
apaixonado por Malú. 

AMOr sEM iGUAl
Sexta-feira, 15h15

Maria Antônia fala sobre Po-
derosa e constrange Miguel 
e Fabiana. Fernanda fala so-
bre amor com Poderosa, que 
tenta disfarçar. Miguel acha 
graça da intervenção de Ma-
ria Antônia. Poderosa se ir-
rita ao ver novamente a fo-
to de Miguel. Fernanda diz 
que não deixará ninguém 
maltratar o avô de Donatella. 
Bibiana chama Rosa Flor de 
Maria chuteira. Ernani é inti-
mado pela agressão à Yara. 
Carmem e Wesley ajudam 
Geovani no primeiro dia de 
trabalho na Brás. Leandro 
sugere um acordo com To-
bias contra Poderosa e pede 
dinheiro para deixar o país.

trAVEssiA
Sexta-feira, 21h00

Helô chora por causa do 
desaparecimento de Ste-
nio. Moretti descobre pelo 
GPS que Oto foi para Vila 
Isabel. Oto diz a Brisa que 
pensa em ter uma casa no 
Rio para eles morarem. Gui-
da desconfia da rispidez 
entre Moretti e Oto. Moret-
ti passa pela casa de Ciça 
e Brisa. Marineide avisa a 
Brisa que um carro suspei-
to passou várias vezes na 
rua observando a porta da 
casa da amiga. Ari conta 
a Dante que Guerra pediu 
ao arquiteto que escreves-
se um livro sobre a história 
da construtora. Ari e Brisa 
trocam acusações na fren-
te de Dante. Moretti espe-
ra Oto sair da casa de Bri-
sa e acaba descobrindo o 
nome da namorada do fun-
cionário.

Resumo de Novelas

áriEs
Areje a cabeça 
e diminua o es-
tresse com via-

gens, contato com a nature-
za, caminhadas no parque e 
atividades ao ar livre. O dia 
trará decisões sábias e sin-
tonia com a espiritualidade. 
Embarque em novas expe-
riências e aventuras; a fase 
trará novidades de longe e 
relações motivadoras. Estu-
dos estarão aquecidos. Enri-
queça a bagagem cultural e 
invista na sua vocação. Mu-
danças na carreira! 

tOUrO
A p ro f u n d e 
vínculos num 
novo grupo e 

aposte em mudanças. Hora 
de assumir seu poder e fa-
zer a diferença no mundo. 
Um mergulho nos sentimen-
tos trará respostas existen-
ciais e íntimas. Aproveite 
para se conhecer melhor 
e dar uma virada de vida. 
Planos ficarão mais defi-
nidos nesta fase de reava-
liações e investimentos no 
futuro. Pratique uma nova 
filosofia. 

GêMEOs
Tome a iniciati-
va nos relacio-
namentos. Um 

agrupamento de planetas in-
centivará maior participação 
social, associações e novas 
parcerias, além de anunciar 
uma fase deliciosa no amor 
com novos planos, harmo-
nia e entendimento. Apoio de 
uma amizade especial dimi-
nuirá inquietudes. O dia tra-
rá encontros motivadores e 
maior receptividade nas re-
lações. Nova proposta cobra-
rá resposta rápida.

câncEr 
O dia será bas-
tante produti-
vo no trabalho. 

Espere por novidades, resul-
tados animadores ou entre 
com tudo num novo plano 
de carreira. Mudanças se-
rão favorecidas nesta fase 
de busca de respostas exis-
tenciais. Viagens, ligação 
com a espiritualidade, treino 
ou prática de esporte abri-
rão portas no amor. Apos-
te num lifestyle saudável e 
em amizades motivadoras. 
Sucesso!

lEãO 
Criatividade, 
brilho e anima-
ção não faltarão 

hoje. Se deseja mudanças e 
novos projetos, você encon-
trará condições favoráveis 
neste momento. Converse 
com os filhos, ou o par, de-
senvolva ideias e encontre 
soluções originais. Novos 
planos serão motivadores. 
Assuntos do coração estão 
em destaque; estabilize re-
lações e dê chances ao amor. 
Alegria, prazeres e autocon-
fiança em alta! 

VirGEM
Decisões sobre 
o futuro pode-
rão incluir mu-

dança para outro lugar, aumen-
to do patrimônio e casamento. 
Encontre seu lugar e firme 
raízes. Este será um lindo 
momento para resgates do 
passado e para fortalecer as 
bases afetivas. Deixe a casa 
mais bonita, organize anti-
gos papéis e documentos, 
resolva pendências e torne 
a vida mais gostosa. Novi-
dades da família esquenta-
rão o coração.

liBrA
As comunica-
ções estarão 
abertas. Fique 

por dentro das novidades e 
descubra oportunidades de 
trabalho ou de estudo. Conver-
sas com irmãos despertarão 
novas motivações e curarão 
o coração. Vista sua melhor 
versão e amplie relaciona-
mentos. Antigos padrões já 
não farão mais sentido; re-
formule planos e reconsidere 
decisões tomadas anterior-
mente. Horizontes se torna-
rão mais amplos! 

EscOrPiãO
Negócios es-
tarão aqueci-
dos. O dia tra-

rá oportunidade financeira e 
clareza na administração dos 
seus recursos. Com um agru-
pamento de planetas na sua 
área do dinheiro, empreendi-
mentos darão bons resultados. 
A fase trará maior equilíbrio 
do orçamento, estabilidade 
material e afetiva. Conte tam-
bém com um empurrãozinho 
da sorte para concretizar pro-
jetos e realizar seus desejos 
de consumo. 

sAGitáriO
Brilho, caris-
ma, beleza e 
elegância mar-

carão sua presença por onde 
passar. Um agrupamento de 
planetas em seu signo des-
tacará seus encantos e qua-
lidade. Determine objetivos, 
realize um velho sonho e co-
mece um novo ciclo de vida, 
com mais autonomia e po-
der. Júpiter, que começará 
a andar para a frente, anun-
cia conforto, autoconfiança e 
aumento do patrimônio. Pro-
mova a união familiar. 

cAPricórniO
Aumente a sin-
tonia com a for-
ça interior, siga 

as dicas dos sonhos e culti-
ve a serenidade. Este será 
um momento de cura emo-
cional e de finalizações. Rela-
xe, harmonize relações, apoie 
fragilidades da família e im-
prima energias positivas na 
casa. Assuntos de trabalho 
terão andamento lento com 
Marte retrógrado. Aprovei-
te para estudar novas pos-
sibilidades, cuidar do corpo, 
da saúde e alimentar a alma.

AqUáriO
Brilhe, fortale-
ça a posição na 
equipe, inten-

sifique atividades de grupo 
e promova mudanças positi-
vas em sua vida. Reestrutu-
rações darão resultados em 
breve. Firme novas amiza-
des, aceite convites de pes-
soas queridas, participe de 
eventos e amplie discussões. 
O dia trará encontros agra-
dáveis, surpresas gostosas e 
muitas histórias interessan-
tes. Encerre o passado e re-
nove seu ambiente. 

PEiXEs 
Olhe para o fu-
turo, crie planos 
e expanda o 

projeto de vida. Amor e car-
reira poderão caminhar juntos 
nesta fase, que também será 
positiva para se associar, am-
pliar parcerias e fortalecer a 
posição profissional. Ligue o 
radar nas oportunidades: vo-
cê poderá firmar um contrato 
promissor e aliviar pressões 
financeiras. Não invente fan-
tasias negativas, pois os ca-
minhos estarão abertos e vo-
cê terá sucesso pela frente!

Horóscopo
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Festividade acontecerá na praça com 
brinquedos infláveis e distribuição de 
doces a todos os participantes

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Brasitânia recebe visita do Papai
Noel dia 03
de dezembro

As luzes se acenderão 
em clima de festa e 
magia do Natal no 
dia 03 de dezembro 

no Distrito de Brasitânia. A Pre-
feitura de Fernandópolis prepa-
ra uma programação especial 
para dar boas-vindas ao Papai 
Noel e promover a alegria das 
crianças.

A festividade terá início a 
partir das 19h na praça, com 
distribuição de pipoca e al-
godão doce para todo público 
presente. A comemoração tam-
bém contará com diversos brin-
quedos infláveis e passeios de 

trenzinho para todas as crian-
ças presentes.

“A população de Brasitânia, 
em especial as crianças, viverá 
esse momento especial que é 
a chegada do papai noel. Fize-
mos questão de realizar essa 
festividade expressando nosso 
sentimento de boas festas para 
todos os moradores e também 
visitantes que participarem 
com a gente”, disse o prefeito 
André Pessuto.

 “A praça será toda ilumina-
da e estamos preparando uma 
bonita festa que garanta a di-
versão de todas as famílias. O 
papai noel e a mamãe noel vão 
receber todas as crianças para 

fotos e os brinquedos estarão 
espalhados por toda a praça, 

tudo gratuitamente”. Todos já 
estão convidados”, convidou 

Josanie Branco, presidente da 
Comissão de Eventos.   

O aniver-
sariante 
diogo 
carvalho 
recebe
felicitações
de amigos 
familiares!

Parabéns e muitos anos de 
vida para ele, Ph Pietrobom!

Fernanda Paulich comemora aniversário 
nesta sexta-feira. Parabéns!


