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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 07/12/22

 29°

 21°

25mm
90%


chuva

88%
46%

WSW
10km/h


vento

05:32h
18:52h

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

QUI - 08/12/22

 32°

 20°

8mm
80%


chuva

91%
33%

ESE
11km/h


vento

05:32h
18:52h

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

SEX - 09/12/22

 35°

 19°

5mm
90%


chuva

67%
21%

ESE
12km/h


vento

05:33h
18:53h

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

SÁB - 10/12/22

 35°

 19°

5mm
90%


chuva

76%
22%

E
9km/h


vento

05:33h
18:54h

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

DOM - 11/12/22

 34°

 20°

10mm
90%


chuva

81%
26%

NNW
8km/h


vento

05:33h
18:54h

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

SEG - 12/12/22


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 - 07/12/22

 29°

 21°

25mm
90%


chuva

88%
46%

WSW
10km/h


vento

05:32h
18:52h

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

QUI - 08/12/22

 32°

 20°

8mm
80%


chuva

91%
33%

ESE
11km/h


vento

05:32h
18:52h

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

SEX - 09/12/22

 35°

 19°

5mm
90%


chuva

67%
21%

ESE
12km/h


vento

05:33h
18:53h

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

SÁB - 10/12/22

 35°

 19°

5mm
90%


chuva

76%
22%

E
9km/h


vento

05:33h
18:54h

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

DOM - 11/12/22

 34°

 20°

10mm
90%


chuva

81%
26%

NNW
8km/h


vento

05:33h
18:54h

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

SEG - 12/12/22


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

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Candidato deve procurar o Posto de Atendimento ao Trabalhador.    Página A3

Há vagas para soldador, 
vendedor, mecânico e 
motorista no município

à  OPORTUNIDADE

Evento ocorreu na 
manhã desta terça-
feira, 06, no auditório 
da FAMERP

Saúde de Fernandópolis 
é homenageada em Rio Preto 
pelo combate à Covid-19

A Secretaria Estadual 
de Saúde realizou 
na manhã desta ter-
ça-feira, 06, no au-

ditório da Famerp, em São José 
do Rio Preto, um evento para a 
entrega de certificados para as 
instituições e prefeituras que se 
destacaram no trabalho de pre-
venção e combate à Covid-19. 
Fernandópolis foi representada 
pelo prefeito André Pessuto, o 
secretário municipal de Saúde, 
Ivan Veronesi e pelo administra-
dor geral da Santa Casa, Marcus 
Chaer. Página A3

Reitor da 
Universidade 
Brasil recebe
título de 
‘Cidadão’
na Câmara 
Municipal
A homenagem a 
Felipe Sigolo foi 
proposta pelo vereador 
João Paulo Cantarella

Página A2

Defesa Civil: novembro com 67,6 mm de chuvas
acumuladas; em 2021 foi de 138,5 mm.   Página A4

Novembro de 
2022 foi o menos 
chuvoso dos 
últimos anos

A dupla foi autuada em flagrante
e encaminhada ao Plantão Policial.            Página A5

Polícia Militar 
prende casal por
tráfico de drogas

Alunos da Pedro 
Malavazzi 
escrevem 
livros à mão 
e manhã de 
autógrafos
é no sábado
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Um comunista
em cada esquina?

l  Por GAUDêncIO 
TOrquATO

 
Gaudêncio Torquato, 
jornalista, é professor 

titular da USP, 
consultor político e de 

comunicação 
Twitter@gaudtorquato

artigo

não vai aqui nenhum 
gesto de despre-
zo, muito menos 
de desrespeito, a 

quem ousa discordar do go-
verno a se instalar em 1º de 
janeiro de 2023, por enxergar 
nele uma porta para a chega-
da do comunismo ao país. O 
que se ouve hoje da turba que 
se posta na frente de alguns 
quartéis não tem nexo. Ou, em 
outras palavras, trata-se de ig-
norância sobre o que se passa 
aqui e alhures. É enxergar o 
horizonte com muito cisco no 
olho. Pior é constatar que há 
quadros das Forças Armadas 
que ainda apostam nessa ma-
luquice.

Para tentar explicar minha 
análise, peço ao leitor um pou-
co de paciência para pinçar 
velhos, porém nem sempre 
lembrados, conselhos.

A democracia é o sistema 
dos contrários, o que pres-
supõe divergência entre di-
visões da sociedade sobre 
suas metas. Alimenta-se da 
seiva dos partidos, que cons-
tituem parte, parcela, pedaço 
da sociedade. Dessa forma, 
a democracia se assenta na 
concorrência entre siglas, no 
debate de ideias, na livre ex-
pressão de cada parte para 
ilustrar, orientar e convencer 
as massas.

O Brasil tem um sistema de-

mocrático, fixado em normas 
constitucionais, ancorado em 
Três Poderes (Executivo, Le-
gislativo e Judiciário), com 
claras normas sobre direitos 
individuais e coletivos, e ex-
tensa descrição dos papéis 
dos órgãos de Estado, como 
as agências de controle e de 
segurança, a par do capítulo 
sobre deveres dos cidadãos. 
Há de se admitir que não te-
mos ainda uma democracia 
consolidada, podendo até ser 
considerada um projeto em 
formação, ante as democra-
cias mais antigas. 

nos tempos de Platão e Aris-
tóteles, o cidadão carregava 
uma missão. Honrar e defen-
der a polis. Passou o tempo e 
a democracia direta da Ágora, 
a praça central de Atenas, ga-
nhou novos contornos. O Esta-
do passou por extraordinária 
evolução, ao substituir o espa-
ço feudal do absolutismo pelo 
espaço da República. O poder 
absoluto – de inspiração divi-
na dos Reis – cedeu lugar ao 
poder do povo. Um poder cor-
porificado no Estado moder-
no pelo ideário da Revolução 
Francesa, com seu escopo do 
governo representativo, das li-
berdades, dos direitos e deve-
res dos cidadãos – expressão, 
produção, comércio – incorpo-
rando os avanços civilizatórios 
que plasmaram a mais forte 

democracia do mundo ociden-
tal, a norte-americana, plas-
mada sob o lema do primeiro 
presidente da nova ordem, 
Abraham Lincoln: “a democra-
cia é o governo do povo, pelo 
povo, para o povo”.

Temos de admitir que a fra-
se virou slogan de palanque. 
O governo do povo virou, em 
muitos países, o governo de 
minorias, o governo pelo povo 
se transformou em um gover-
no para profissionais e um 
governo para o povo acabou 
cedendo lugar a uma admi-
nistração para amigos e seus 
grupos. Tais desvirtuamentos 
ocorreram ao sabor dos jogos 
tramados para conquistar o 
poder. Que deixou de ter em 
mira um ideário, com um cau-
daloso veio de causas, e ter 
como alvo a construção de ci-
dadelas de Tio Patinhas.

Ora, a esses vieses, adicio-
namos, por aqui, uma fileira 
de mazelas. O Brasil urbano 
revela-se parecido com o Bra-
sil rural em toda a sua traje-
tória. O império coronelista 
do princípio do século retra-
sado fincou raízes em outros 
roça dos. O novo coronelismo 
arranjou um habitat. O voto de 
cabresto, prática fraudulenta 
dos tempos da oligarquia ru-
ral, transfe riu-se ao domínio 
dos “novos donos do poder”. 

Os traços do passado colo-

nial impregnam nossa identi-
dade, banhando-a com a lama 
dos velhos tempos: a pobreza 
educacional das massas; a 
per versa disparidade de ren-
da entre classes; o sistema po-
lítico resistente às mudanças; 
o sistema de governo ortodoxo 
(hiper-presidencialismo); e a 
continuidade de mazelas his-
tóricas, entre as quais reinam, 
absolutas, o patrimonialismo e 
o assistencialismo de caráter 
populista-paternalista. Sob 
essa teia esburacada, a con-
centração de for ças perma-
nece sob a égide do Estado 
todo-poderoso, bem visível 
na função de cobrador de im-
postos, eixo repressor (policia-
lesco), distri buidor de favores 
e com poder de definir os des-
tinos da sociedade.

conclusão: o Brasil tenta 
construir, lenta e gradualmen-
te, desde o século XIX, o altar 
da cidadania. Em 1881, tinha 
12 milhões de habitantes, dos 
quais poucos eram imunes à 
ma nipulação dos governos. 
Hoje, são 215 milhões de ha-
bitantes. E mais de 30 milhões 
de famintos. Milhares sujeitos 
à influência dos governantes. 
O que temos, hoje, em vez de 
cidadania, é Estadania, a de-
pendência do Estado, o favor, 
migalhas, esmola.

E o mundo? Algumas de-
mocracias evoluíram na linha 

dos direitos e deveres, como a 
norte-americana. Mas as mar-
gens da pirâmide cresceram 
em quase todos os lugares, 
com exceção de alguns paí-
ses, como os escandinavos. E 
os regimes comunistas? Ora, 
trabalham com o capital. caso 
da china, um capitalismo de 
Estado. na Rússia, grupos 
empresariais se multiplicam. 
O capital é a mola do cresci-
mento. Quem insiste em ve-
lhas teses está de farol baixo, 
casos da Venezuela e cuba. 
A coréia do norte é uma re-
doma. O porto seguro é a so-
cial-democracia. Que inspira 
países europeus.

O comunismo é, portanto, 
uma quimera. não há de so-
breviver em um país com a 
dimensão continental como 
o nosso, com tantas rique-
zas, com a índole de um povo 
de sangue negro, indígena e 
português, e uma tradição que 
preza a criatividade, a liberda-
de, as livres manifestações e 
de uma alegria contagiante. 
Podemos compreender rom-
pantes à direita e à esquer-
da como sinais de um tempo 
tempestuoso. Temos em nos-
sa frente, a caminhada para o 
centro, saída eficaz para aco-
modar as placas tectônicas.   

Em suma, quem vê comu-
nista em cada esquina precisa 
correr urgente ao oculista. 

à  HOMENAGEM

Sessão estava prevista para acontecer nesta terça-feira, 06

Reitor da Universidade Brasil recebe
título de ‘Cidadão
Fernandopolense’

A homenagem a Felipe Sigolo foi proposta
pelo vereador João Paulo Cantarella

nesta terça-fei-
ra, 06, estava 
prevista a rea-
lização da pri-

meira das três sessões da 

câmara de Fernandópo-
lis do mês de dezembro. 
O início dos trabalhos 
estava previsto para as 
20 horas.

Antes da sessão ordi-
nária, a câmara realizaria 

o ato solene para outor-
ga do título de cidadão 
Fernandopolense para o 
Reitor da Universidade 
Brasil, Felipe Sigolo. A 
homenagem foi proposta 
pelo vereador João Pau-

lo cantarella e aprovada 
pelos demais vereadores.

Posteriormente, os ve-
readores fariam a sessão 
ordinária com a pauta pre-
vista pela convocação do 
presidente Gustavo Pinato.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  nA FAMERP

à  EM FERNANDÓPOLIS

Evento ocorreu na manhã desta terça-feira, 06, no auditório da FAMERP

candidato deve procurar o Posto 
de Atendimento ao Trabalhador

Saúde de Fernandópolis 
é homenageada 
em Rio Preto pelo 
combate à Covid-19

Há vagas para 
soldador, 
vendedor, 
mecânico e 
motorista

A Secretar ia 
Estadual de 
Saúde reali-
zou na ma-

nhã desta terça-feira, 
06, no auditório da Fa-
merp, em São José do 
Rio Preto, um evento 
para a entrega de cer-
tificados para as ins-
tituições e prefeituras 
que se destacaram no 
trabalho de prevenção 
e combate à covid-19. 
Fernandópolis foi re-
presentada pelo pre-
feito André Pessuto, o 
secretário municipal de 
Saúde, Ivan Veronesi e 

pelo administrador geral 
da Santa casa, Marcus 
chaer. 

O evento foi coorde-
nado pelo secretário 
estadual da Saúde, Je-
ancarlo Gorinchteyn, 
com apoio do coordena-
dor de regiões de saúde 
do estado de São Paulo, 
Osmar Morivaki e pela 
diretora da regional ‘DR-
15’ de Rio Preto, Silvia 
Storti. O principal obje-
tivo do certificado é re-
conhecer o esforço e o 
ótimo trabalho dos ges-
tores frente a uma das 
piores crises mundiais 
de saúde já conhecidas. 
A Prefeitura de Fernan-

dópolis e a Santa casa 
local receberam a home-
nagem. 

“A pandemia exigiu 
muito trabalho dos ges-
tores com relação ao co-
mando de suas equipes 
de trabalho, inclusive 
com importantes toma-
das de decisões. Essas 
ações permitiram que 
vidas fossem salvas no 
estado de São Paulo, 
inclusive com o avanço 
rápido da vacinação”, 
destacou o secretário 
estadual Jeancarlo. 

Para o prefeito André 
Pessuto, a pandemia 
exigiu serenidade e 
muito estudo. “Está-

vamos enfrentando o 
desconhecido, por isso, 
ouvi e me aconselhei 
durante todo o período 
crítico da pandemia com 
os médicos, em especial 
em Fernandópolis com 
o Dr. Márcio Gaggini. 
Acompanhei o que a 
ciência nos mostrava 
e hoje o resultado está 
aí. Esse certificado de 
reconhecimento é para 
toda a nossa equipe de 
profissionais da saúde. 
Dedico esse certificado 
e me solidarizo também 
às famílias das vítimas 
da covid em Fernandó-
polis”, comentou Pes-
suto.  

Representantes do município e da Famerp durante certificação 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 
DISPONíVEIS 

l Mecânico de Máquinas 
Agrícolas III

l Serviços Gerais
l Soldador
l Motorista (cnH D)
l Vendedor

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
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à  CHUVAS

à  LEVANTAMENTO

Defesa civil: novembro com 67,6 mm de 
chuvas acumuladas; em 2021 foi de 138,5mm

IBGE estima que só será possível concluir o censo 2022 em janeiro

Novembro de 2022 foi o menos chuvoso 
dos últimos anos
em Fernandópolis

Censo 2022 entrevistou quase 80% 
da população estimada do Brasil

O pluviômetro 
instalado no 
Paço Muni-
cipal de Fer-

nandópolis registrou 
um novembro seco no 
município. Segundo os 
dados obtidos pela De-
fesa civil, por meio do 
pluviômetro do sistema 
cEMADEn, o volume foi 
no comparativo do mês o 
menor dos últimos sete 
anos, ou seja, desde o 
início da medição oficial 
do sistema em Fernan-
dópolis.

Mesmo com as chuvas 
nos últimos dias de no-
vembro, o acumulado no 
mês foi de 67,6mm. Já 
em novembro de 2021, o 
penúltimo mês do ano, 
registrou 138,5mm. O 
recorde registrado para 
o mês de novembro foi 
em 2018, quando o sis-
tema marcou a coleta de 
309mm. A Defesa civil 
de Fernandópolis reali-
za um trabalho diário de 
monitoramento do sis-
tema, inclusive com as 
previsões futuras para 
possíveis emissões de 
alerta. 

“O monitoramento do 
sistema é fundamental 
para a equipe da Defesa 
civil. Trabalhamos o pre-
ventivo do período de es-
tiagem e agora já inicia-
mos o trabalho também 
preventivo com relação 
as chuvas de verão. Lem-
brando que trabalhamos 
muito no início desse ano 
com a intensidade de 
chuva que caiu em nos-
so município”, comentou 
o coordenador da Defesa 
civil, Edmar de Oliveira. 

Fonte: Secom de
Fernandópolis

Defesa Civil: novembro com 67,6 mm de chuvas 
acumuladas. Foto: Secom de Fernandópolis

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

O censo 2022 entrevis-
tou, de 1º de agosto até on-
tem (5), 78,73% da popula-
ção estimada do país, que 
representam 168.018.345 
pessoas, em 59.192.875 do-
micílios no país. Do total 
de pessoas recenseadas, 
51,6% eram mulheres e 
48,4%, homens, 39,54% 
são do Sudeste, 29,43% do 
nordeste, 14,76% no Sul, 
8,79% no norte e 7,44% no 
centro-Oeste. 

“É uma operação que 
a gente está imprimindo 
uma qualidade incrível 
como nunca foi feita em 
nenhum outro censo. É a 
primeira vez que a gente 
está em campo com um 
dispositivo móvel de cole-
ta que transmite em tem-
po real a operação”, obser-
vou o diretor de Pesquisas 
do IBGE, cimar Azeredo, 
durante a apresentação 
virtual do quarto balanço 
da coleta do censo Demo-
gráfico 2022. A expectati-
va do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) espera concluir 
mais 10% das entrevistas 
até o dia 20.

Segundo o instituto, o 
estado com maior propor-
ção de pessoas recensea-
das na comparação com 
a população estimada é o 
Piauí, que atingiu 96,2%. 
Em segundo lugar, a uni-
dade da federação mais 
adiantada é Sergipe, com 

91,2%, seguida do Rio 
Grande do norte, com 
89,8%. Os mais atrasados 
são o Mato Grosso (65,9%), 
Amapá (66,9%) e Espírito 
Santo (70,67%).

O diretor de Pesquisas 
do IBGE, cimar Azeredo, 
disse que os dados dos es-
tados do Piauí e de Sergipe 
correspondem à totalidade 
de domicílios percorridos 
em todos os endereços de 
setores censitários, que 
coincidem com a primeira 
etapa do censo.

“nos domicílios que 
estão fechados, eles [re-
censeadores] vão revisitar 
para tentar abrir porque 
se entende que ali mora 
gente e se tiver morador 
vai tentar recensear. na-
queles que as pessoas re-
cusaram, a gente vai usar 
recenseadores com mais 
expertise para quebrar o 
quadro de recusa”, reve-
lou acrescentando que 
esta é a segunda etapa 
do processo.

nesta fase, as pessoas 
desses dois estados que 
ainda não foram ouvidas 
podem também fazer uma 
comunicação ao Disque-
censo, que é um serviço 
de ligação gratuita, pelo 
número 137, das 8h às 
21h30.

O gerente técnico do 
censo, Luciano Duarte, 
informou que o IBGE irá 
verificar a condição de re-
censeamento dessas pes-
soas e será agendada a 

entrevista para aplicação 
do questionário.

Ainda segundo ele, o 
trabalho continuará du-
rante o mês de janeiro.

“Para que a gente possa 
entregar para a socieda-
de um produto realmente 
de qualidade, não só da 
população, mas com todo 
o conteúdo dos questio-
nários do censo, que é 
bastante robusta”, afir-
mou, assegurando que 
não haverá impactos na 
distribuição dos valores 
do Fundo de Participação 
dos Municípios.

AGLOMErADOS
SuBNOrMAIS

Até o momento, o 
censo 2022 identificou 
12.337.295 pessoas vi-
vendo em aglomerados 
subnormais o que corres-
ponde a 7% da população 
recenseada.

Essa é a primeira vez 
que o IBGE divulga o total 
de população recenseada 
nessas localidades, defi-
nidas como as ocupações 
irregulares de terrenos 
para fins de habitação em 
áreas urbanas e que, em 
geral, são caracterizados 
por um padrão urbanísti-
co irregular, carência de 
serviços públicos básicos 
e localização em áreas res-
tritas à ocupação.

Além disso, já foram 
recenseados 1.489.003 
indígenas e 1.208.702 
quilombolas.

O IBGE vai entregar 

dados preliminares do 
censo 2022 ao Tribunal 
de contas da União no dia 
26 de dezembro, mas, por 
causa do atraso na coleta 
das informações, os traba-
lhos vão se estender até 
janeiro do ano que vem. 
Segundo cimar Azeredo, 
serão apresentados ao ór-
gão de controle externo 
do governo federal as in-
formações equivalentes a 
cerca de 90% da população 
do Brasil.

“com certeza a gente 
vai ter quase 90% da popu-
lação toda coberta. Então, 
para esses 90% da popu-
lação, o quantitativo de 
municípios, a gente ainda 
não sabe ao certo quantos 
serão, mas basicamente 
será a maioria”, revelou, 
destacando que o IBGE 
ainda vai definir a forma 
para a parcela que não for 
entregue em dezembro.

TAXA DE rECuSA
Um dos problemas en-

frentados para a conclusão 
do censo 2022 é a taxa de 
recusa em responder aos 
questionários, que atingiu 
cerca de 2,59% dos do-
micílios, percentual que 
o diretor de Pesquisas tem 
intenção de reduzir até o 
fim da operação, após apli-
cados todos os protocolos 
de insistência.

De acordo com Azere-
do, houve muita recusa 
em áreas com rendas 
mais alta e foi preciso 
fazer um trabalho junto 

aos síndicos para facilitar 
o trabalho dos recense-
adores.

CONTrATAÇÃO
Outra dificuldade en-

frentada para a realiza-
ção do censo é a contra-
tação de recenseadores, 
especialmente, segundo 
o diretor, nos estados das 
regiões Sul, Sudeste e 
centro-Oeste. Mesmo com 
o aumento da remunera-
ção, considerada baixa no 
início dos trabalhos, o pro-
blema continuou. cimar 
Azeredo comentou que 
foi necessária a edição 
de medidas provisórias 
alterando inclusive os cri-
térios de possibilidades 
de contratações.

“Tivemos que fazer 
medida provisória para 
fazer com que pessoas 
com MEI, microempre-
endedor individual, pu-
dessem atuar no censo, 
[e também] funcionários 
públicos aposentados. 
Esse censo mostra que 
o IBGE vai caminhar para 
uma mudança de paradig-
ma no processo de contra-
tação de recenseadores”, 
apontou.

O IBGE também está 
fazendo a transferência 
de recenseadores de um 
estado para outro para 
conseguir cobrir a ope-
ração onde há falta. Em 
todo o país, entre 28 de 
novembro e o último do-
mingo (4), o IBGE contava 
com 60.611 recenseadores 

em ação e 33,1% do total 
de vagas disponíveis.

Luciano Duarte destacou 
a parceria com a Secretaria 
Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro, que está capa-
citando agentes comunitá-
rio de Saúde para atuarem 
como recenseadores. “A 
parceria está sendo funda-
mental nesta reta final da 
coleta na capital carioca”, 
indicou.

quESTIONÁrIOS
cerca de 89,4% dos do-

micílios ou 52.948.134 
responderam ao ques-
tionário básico e 11,6% 
ou 6.796.163 responderam 
ao ampliado. no básico, 
o tempo médio de preen-
chimento tem sido de 5 
minutos e de 14 minutos 
para o ampliado.

Segundo o IBGE, 99,3% 
dos questionários foram 
respondidos de forma pre-
sencial, sendo que 204.151 
domicílios optaram por 
responder pela internet 
e 233.894 pelo telefone.

O instituto lembrou 
que os recenseadores se 
apresentam sempre uni-
formizados com o colete 
do órgão, boné do censo, 
crachá de identificação 
e o dispositivo móvel de 
coleta (DMc). É possível 
confirmar a identidade do 
agente no site Responden-
do ao IBGE ou pelo tele-
fone 0800 721 8181. 

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br
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à  EM CANA

à  COLISãO

A dupla foi autuada em flagrante
e encaminhada ao Plantão Policial

caminhão invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o carro

PM de Fernandópolis 
prende casal por
tráfico de drogas

Homem morre em acidente entre carro
e caminhão em rodovia da região

na tarde de se-
gunda-feira, 
05, a Polícia 
Militar de Fer-

nandópolis prendeu um 
casal durante uma opera-
ção realizada próximo ao 
UPA - Unidade de Pronto 
Atendimento.

Os PMs se depararam 
com um veículo VW/
Gol, com duas pessoas 
em seu interior, sendo 
que uma delas fez con-
tato com um rapaz em 
uma bicicleta, pegando 
uma porção de maconha 
e posteriormente seguin-
do em direção ao bairro 
Rosa Amarela.

Ao perceberem a pre-

sença dos policiais, um 
deles tentou se livrar 
de algo e foram abor-
dados pela PM. O pas-
sageiro acabou confes-
sando que comprou a 
droga pela quantia de 
R$30,00.

Seguindo o monitora-
mento pela área, os PMS 
avistaram o ciclista sain-
do de um supermercado 
e indo em direção a um 
posto de combustível e 
o abordaram. com ele 
foi localizado um celu-
lar, R$36,00 em dinheiro 
e dois rolos de plástico 
filme.

O suspeito, que é 
egresso da Fundação 
casa, confessou que na 
casa onde morava, loca-

lizada na rua Francisco 
costa, havia uma farta 
quantia de drogas escon-
didas sobre o guarda rou-
pas juntamente de uma 
balança de precisão.

De acordo com a PM, 
estava na casa a ex-com-
panheira do suspeito, 
além de diversas por-
ções já fracionadas para 
serem embaladas e co-
mercializadas. Também 
foi localizado a quantia 
de R$ 100,00.

Os envolvidos foram 
presos em flagrante e 
encaminhados ao plan-
tão policial, onde o dele-
gado plantonista confir-
mou a voz de prisão. Os 
suspeitos ficaram estes à 
disposição da justiça, en-

quanto os ocupantes do 
veículo foram autuados 
por porte de entorpecen-
tes, sendo liberados após 
a assinatura do termo de 
responsabilidade.

com relação ao veículo 

VW/Gol, foram tomadas 
as medidas administra-
tivas devido a licencia-
mento atrasado, falta de 
habilitação e mau esta-
do de conservação, bem 
como a apreensão.

no total foram apreen-
didos 0,967 kg maconha, 
uma balança de precisão, 
dois rolo de plástico film, 
R$ 136,00 em dinheiro, 
quatro celulares e um 
veículo.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADA:   EDITORA 
DIARIO NOTICIAS FERNANDOPOLIS LTDA OBJETO: Contratação de Empresa especializada no ramo 
de Publicação de Atos Oficiais, durante o período de 12 (doze) meses, conforme o termo de referência. 
Nº CONTRATO: 99/2022, Processo n° 113/2022. VALOR DO CONTRATO: R$ 34.800,00 PRAZO DO 
CONTRATO:  12 (doze) meses. 

S. J. das Duas Pontes, 30 de novembro de 2022. 
JOSE CARLOS CEZARE

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 07 de Dezembro de 2022.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.399.

publicações

na tarde de segunda-
feira, 05, um homem 

morreu em um aciden-
te na rodovia Feliciano 
Salles cunha, em Mi-
rassol.

De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Estadual 
(PRE), um caminhão in-
vadiu a pista contrária 

e bateu de frente com 
o carro em que a vítima 
estava.

O homem não resistiu 

aos ferimentos e morreu 
ainda no local do aci-
dente. 

O caminhoneiro foi so-

corrido com ferimentos 
leves.

A Polícia civil investiga 
as causas da batida.
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celebridades
Rosália Lima, irmã de Chitãozinho
e Xororó, morre em Campinas
Ela foi casada com o cantor 
Marciano, com quem teve uma filha; 
causa da morte não foi divulgada

Rosália Lima, 
irmã da dupla 
sertaneja chi-
tãozinho e Xo-

roró, morreu na segun-
da-feira, 5, em campinas. 
A informação feita pelo 
perfil oficial dos cantores 
por meio de comunicado. 
“É com profunda tristeza 
e enorme pesar que co-
municamos o falecimento 
de Rosária Lima, irmã de 
chitãozinho e Xororó.

A família agradece o 
entendimento de se re-
servarem nesse momen-
to de profunda dor”, diz 

nota compartilhada no 
Instagram. A causa da 
morte e a idade de Ro-
sália não foram divul-
gados. A participação 
dos irmãos em um show 
previsto no cruzeiro ‘É 
o Amor’, que comemora 
os 30 anos de carreira de 
Zezé di camargo e Lucia-
no, foi cancelada.

Também nascida no 
Paraná, Rosália Lima foi 
casada com o cantor ser-
tanejo Marciano, da du-
pla com João Mineiro, e 
juntos tiveram uma filha, 
Marci Marciano.

Fonte: jovempan.com.br
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O rEI DO GADO
Quarta-feira, 16h50

Luana escuta um avião no céu 
e acha que Bruno Mezenga 
está chegando na fazenda. 
Léia e Bruno discutem sobre 
a boiada novamente. Gere-
mias começa a ensinar Ma-
rieta sobre o funcionamen-
to da fazenda. Luana pensa 
em Bruno Mezenga. Léia se 
encontra com o amante Ralf. 
Léia percebe que Ralf está in-
teressado na fortuna de seu 
marido. Bruno Mezenga che-
ga na fazenda do Araguaia 
com Marcos e Lia. Marieta 
conversa com Judite. Mar-
cos e Lia observam Luana. 
A jovem se incomoda com 
os olhares dos filhos de Bru-
no. Zé do Araguaia e Dona-
na observam Marcos. Bru-
no Mezenga assiste a roda 
de viola e se lembra de sua 
infância. Bruno toca o ber-
rante de seu pai e surpre-
ende Marcos.

CArA E COrAGEM
Quarta-feira, 19h15

Rebeca envia para seu e-mail 
os documentos e a foto do 
avô de Danilo que conse-
guiu nos arquivos do com-
putador. Rômulo manda flo-
res para Pat, e Andrea lê o 
cartão. Armandinho suge-
re que Moa converse com 
um médico sobre o seu ca-
so. Duarte se declara para 
Andrea e a deixa descon-
certada. Todos os bailari-
nos reclamam do compor-
tamento de Renan para 
Olívia. Andréa arma um en-
contro entre Rômulo e Pat. 
O neurologista alerta Moa 
para uma possível mudan-
ça em sua personalidade. 
Pat avisa a Moa que Rômulo 
também irá à festa de An-
drea Pratini. Bill, funcioná-
rio de Ítalo na empresa de 
segurança, mostra a clari-
ce uma conversa que resga-
tou do celular de Leonardo.

MAr DO SErTÃO
Quarta-feira, 18h00

José agride Márcio, e can-
doca impede o pior. Xavie-
ra ameaça Laura. Márcio 
convoca Floro Borromeu 
e tenta acusar José de 
tentativa de assassinato. 
Manduca se assusta com 
a raiva de José. cirino se 
oferece para levar Deodo-
ra até a fazenda, e os dois 
reencontram Pajeú e Ter-
tulinho. Márcio desperta 
de seu transe e não en-
tende a presença de ci-
ra em seu quarto. Ismê-
nia percebe que cirino 
está com febre, e Tertuli-
nho cuida do menino. Ter-
tulinho questiona Deodo-
ra sobre como voltou para 
casa com cirino.

CuIDADO COM O ANJO
Quarta-feira, 20h30

Malú acorda e se desespe-
ra ao não reconhecer nin-
guém. João Miguel é acu-
sado, junto ao conselho de 
Medicina, por usar identida-
de falsa. Ele se defende di-
zendo que ocultou seu nome 
para segurança da pacien-
te. Amador sugere a Vicen-
te que peça dinheiro a Rosa 
para ajudá-lo a resolver seus 
problemas. Patrício e cecília 
são informados que Malú es-
tá bem e não apresenta se-
quelas. Amador volta a ame-
açar Ana Júlia e diz que vai 
contar a João Miguel que é 
o pai do filho que ela espera. 
Rosa concorda em dar o di-
nheiro que Vicente está pe-
dindo, mas em troca quer o 
divórcio. João Miguel diz a 
Malú que tem medo que ela 
o rejeite ao ver quem é, mas 
ela diz que o amará de qual-
quer maneira. 

AMOr SEM IGuAL
Quarta-feira, 15h15

Tobias discute com Fernan-
da ao saber que Geovani 
tem AIDS. Zenaide pede pa-
ra cindy não deixar seu filho 
entrar no pior caminho. To-
bias tenta humilhar o avô de 
Donatella. Vânia e Donatella 
armam contra Poderosa. Fer-
nanda alerta Fabiana para 
o verdadeiro sentimento de 
Miguel. Tobias encomenda 
uma droga para usar contra 
Poderosa. Poderosa dá car-
ta branca para Fabiana in-
vestir em Miguel.

TrAVESSIA
Quarta-feira, 21h00

Rudá conta a Inácia que Mo-
retti esperou todo mundo dor-
mir para limpar o carro. nú-
bia fica revoltada com a carta 
que Dante escreveu, sem to-
mar partido de Ari ou Brisa. 
Ari e Brisa se acusam mu-
tuamente durante conversa 
com a psicóloga. Juliana avi-
sa a nunes que fez reserva 
no bar para comemorar seu 
aniversário. Moretti descobre 
que não atropelou Oto, e sim 
um desconhecido. Helô avi-
sa a Laís que Moretti esteve 
mais de uma vez rondando 
Vila Isabel. Leonor convida 
caíque para passar um fim 
de semana em Angra, na ca-
sa alugada por Moretti. Laís 
demonstra sua preocupação 
com Theo e comenta com Isa 
sobre a relação do filho com 
o computador. Oto diz a Bri-
sa que eles terão que se afas-
tar por um tempo.

Resumo de Novelas

ÁrIES
Pesquise preços 
antes das com-
pras. Você terá 

melhores resultados em ne-
gociações comerciais no pe-
ríodo da tarde, que também 
favorecerá comunicações, 
contatos e deslocamentos. 
O dia será repleto de novida-
des e de informações úteis. 
Esclareça dúvidas, vença bu-
rocracias e discuta contratos 
com facilidade e rapidez. Se 
tiver irmãos, encare conver-
sas delicadas com leveza e 
diminua conflitos.

TOurO
Aproveite o pe-
ríodo da manhã 
para cuidar das 

necessidades pessoais, inves-
tir na sua imagem ou compar-
tilhar conteúdos relevantes 
nas redes sociais. À tarde, 
você poderá ter boas chan-
ces na área financeira; fique 
de olho nas oportunidades 
profissionais ou em promo-
ções nas compras. Valerá 
também repensar padrões 
de consumo e economizar 
para o futuro. Evite gastos 
por impulso.

GêMEOS
comece o dia 
sem pressa; o 
período da ma-

nhã estará sujeito a distra-
ções e atrasos. Verifique a 
agenda e evite esquecimen-
tos. Aproveite esta tarde pa-
ra cuidar da beleza e das ne-
cessidades pessoais. com 
Lua em seu signo, emoções 
estarão amplificadas. Jo-
gue a autoestima para ci-
ma, acredite nos sonhos e 
realize seus desejos! Uma 
amizade apoiará seus pro-
jetos e decisões.

CâNCEr
Aumente a sin-
tonia com sua 
força interior e 

encontre respostas dos ques-
tionamentos íntimos e exis-
tenciais. Meditação, terapia, 
contato com a natureza e pla-
nos de viagem despertarão 
seus melhores sentimentos. 
Sonhos ganharão contornos 
nítidos. conte também com a 
intuição, que servirá de bús-
sola em novos rumos. A partir 
de hoje, Mercúrio facilitará o 
diálogo e o entendimento dos 
cancerianos no amor. 

LEÃO
A partir de ho-
je, Mercúrio tra-
rá mais organi-

zação cotidiana e agilidade 
nas comunicações de traba-
lho. conversas com amigos 
inspirarão ideias de projetos 
e planos de viagem. Aceite 
um convite de longe e una o 
útil ao agradável. Mudar de 
ambiente nesta época será 
uma boa opção para descon-
trair e rever amizades. A an-
siedade estará grande e será 
difícil prever o futuro: curta o 
momento e reinvente a vida! 

VIrGEM
caminhos para 
o futuro e pla-
no de carreira 

ficarão mais claros. Apro-
veite o dia para brilhar na 
profissão e aumentar a po-
pularidade. Se deseja uma 
grande mudança de vida, 
você encontrará condições 
favoráveis. Uma proposta 
de trabalho virá na direção 
dos sonhos. Um reencontro 
despertará fantasias român-
ticas; embarque num clima 
mágico no amor! 

LIBrA
Boas notícias 
de longe dese-
nharão um ce-

nário positivo para o futuro. 
O dia trará otimismo e pers-
pectivas animadoras no tra-
balho ou nos estudos. Apro-
veite para se inscrever num 
curso ou iniciar um processo 
de seleção, vencer uma con-
corrência, passar num exame 
ou aprovar um projeto. Vale-
rá também marcar presença 
nas redes sociais e ampliar 
as comunicações. Prestígio 
em alta!

ESCOrPIÃO 
Um mergulho 
nos sentimen-
tos iluminará 

caminhos de maior estabi-
lidade e reestruturações de 
vida. Este será um bom mo-
mento para planejar mudan-
ças e resolver assuntos de 
família. Você poderá vol-
tar atrás em decisões to-
madas no passado e recu-
perar perdas. Mantenha a 
saúde equilibrada com ati-
vidade física regular e cui-
dados de alimentação. Evi-
te exageros.

SAGITÁrIO
O orçamento fi-
cará mais equi-
librado a partir 

de hoje. Planeje compras, pa-
gamentos e investimentos. 
O foco nos assuntos práticos 
trará resultados tranquiliza-
dores. Espere por novidades 
e clima carinhoso no amor a 
partir desta tarde. Planos da 
vida a dois trarão empolga-
ção. Soma de forças com o 
par na realização de um so-
nho reforçará a união. Impri-
ma mais emoção nos relacio-
namentos.

CAPrICórNIO
Objetivos pes-
soais ficarão 
mais defini-

dos com a entrada de Mer-
cúrio em seu signo, que tam-
bém aumentará o poder de 
comunicação e movimenta-
rá a vida. O dia trará novida-
des de trabalho e mais agi-
lidade para resolver coisas 
práticas com eficiência. Va-
lerá também cuidar da saú-
de, fazer exames médicos ou 
iniciar uma dieta equilibrada 
e atividades que promovam 
bem-estar. Encerre um ciclo.

AquÁrIO
Aproveite o pe-
ríodo da manhã 
para dar aten-

ção à família, ao conforto e 
aos sonhos. A partir desta 
tarde, assuma o protagonis-
mo num novo projeto, bri-
lhe e conquiste relevância. 
O dia trará conquistas e ali-
nhamento com seu grupo. 
Amplie discussões e agili-
ze resultados. criatividade 
e soluções originais não fal-
tarão. Demandas dos filhos 
e responsabilidades aumen-
tarão nesta fase.

PEIXES
Relações profis-
sionais continu-
arão aquecidas: 

dê continuidade aos contatos 
recentes e crie novos víncu-
los. O dia trará autoestima e 
confiança no futuro. Um pro-
jeto da casa ainda passará 
por revisão. Descubra novi-
dades e soluções alternati-
vas para diminuir custos e 
ganhar agilidade. Expectati-
vas se cumprirão, mesmo com 
atrasos causados por Marte 
retrógrado. Família será prio-
ridade hoje.

Horóscopo
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à  ESTANTE MÁGICA

Alunos da Pedro Malavazzi escrevem
livros à mão e manhã de autógrafos
é no sábado
Projeto, desenvolvido em escola 
da zona norte de Fernandópolis, 
estimulou a produção de histórias, 
que foram escritas e ilustradas à mão 
e depois transformadas em livros

neste sábado, 
dia 10, às 9h, 
na Biblioteca 
Municipal , 

por meio do Projeto “Es-
tante Mágica”, será re-
alizada uma manhã de 
autógrafos pelos alunos 
e professores da EMEF 
Pedro Malavazzi, situ-
ada na zona norte de 
Fernandópolis. Os livros 
produzidos pelas crian-
ças serão distribuídos 
aos familiares.

Para a reportagem de 
O Extra.net, a diretora 
da escola, Geisiani Go-
mes, salientou que o 
projeto foi desenvolvido 
com os alunos do 1º ao 
3º ano, durante os meses 
de setembro, outubro e 

novembro de 2022, com 
o intuito de incentivar a 
leitura e a escrita desde 
o início da infância. 

“Foram 6 salas partici-
pantes. com o apoio dos 
professores, os alunos 
criaram as histórias dos 
livros e todos irão cele-
brar o fim do projeto em 
um evento de autógrafos 
com a participação dos 
pais”, destacou Geisiani.

Ainda de acordo com 
a gestora da instituição, 
a atividade em sala de 
aula também objetivou 
recuperar o aprendizado 
que a pandemia dificul-
tou, incentivando a lei-
tura, escrita e oralidade 
das crianças, além de 
incentivar a criatividade 
e o protagonismo infan-
til, fortalecer vínculos e 

Parabéns e 
muitos anos 
de vida para 
ela, Anna 
Carolina!

social
A aniversariante 
Paulinha Sérgio 

recebe os parabéns 
de amigos e 
familiares!

A nutricionista Juliana Sabino 
também está entre as homenageadas 

desta edição. Parabéns!

criar memórias espe-
ciais.

PrOJETO
“Estante Mágica” é 

um projeto nacional de 
incentivo à leitura e à 
escrita, em que a crian-
ça tem incentivo a pu-
blicar seu próprio livro. 
Esse processo todo que 
o estudante passa acon-
tece durante meses de 
trabalho, em que ele se 
torna autor e ilustrador 
do livro.

Projeto visa incentivar leitura e escrita desde o início da infância

 BREnO GUARNIERI

contato@oextra.net


