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Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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Governo começa 
a pagar auxílio 
emergencial de 
R$ 600 na quinta

Página A4

Vereador de
Rio Preto pede 
“intervenção 
militar”

Página A18

Casal aplaudido 
ao ter alta após 
coronavírus 
diz que achava 
que doença não 
era tão sériaVereador quer

menor salário 
para prefeito e
vice e edis

INSS antecipa
pagamento de 
um salário de 
auxílio-doença

Prefeito de 
Estrela d’Oeste, 
flexibiliza 
funcionamento 

O vereador Agnaldo Rodrigues, 
o “Lindo”, solicitou a elaboração 
de projeto de Lei que reduza os 
salários dos agentes políticos no 
patamar de 25%. Página A10

O Diário Oficial da União traz 
portaria que disciplina a ante-
cipação de um salário mínimo 
mensal ao requerente de auxí-
lio-doença ao INSS. Página A3

O comércio poderá trabalhar 
com “meia porta”, limitando a en-
trada de uma pessoa por vez. Está 
proibida a consumação no estabe-
lecimento comercial. Página A12

à  Em MERIdIaNO à  adIaNTaMENTOà  COMÉRCIO

defesa Civil interdita 
praças do município

Considerando o aumento de casos do novo coronavírus em diversos municípios brasileiros e visando a necessi-
dade de dirimir o contágio e transmissão do COVID-19, a orientação é ‘que as pessoas fiquem em casa nesse 
período de quarentena’. Para que as medidas estabelecidas sejam cumpridas no município, diversas ações são 
tomadas, a fim de que se mantenha o isolamento, impedindo a aglomeração de pessoas em serviços  e locais 
não essenciais e urgentes. Página A11

Câmara aprova auxílio 
de R$ 70 para estudantes 

A Câmara de Fernandópolis aprovou 
o projeto que possibilita a entrega de 
auxílio financeiro para estudantes da 
rede pública, em Fernandópolis. O pro-

jeto prevê auxílio alimentação no valor 
de R$ 70, que será disponibilizado até 
o último dia útil de cada mês de sus-
pensão de aulas por causa da pande-

mia de Covid-19. A Prefeitura poderá 
enviar os kits alimentação e pagar o au-
xílio, ou escolher apenas uma modali-
dade. Página A7

Sobe número 
de casos 
negativos 
para Covid-19 
no município
Agora são 13 casos negativos 
no município.             Página A13

Depois de permanecer internado com 
coronavírus na Santa Casa de Penápo-
lis e receber alta no domingo, 5, o ca-
sal que foi aplaudido por funcionários 
do hospital gravou um vídeo pedindo 
para a população levar a doença a sé-
rio e permanecer em isolamento social. 
“Nós fomos vítimas da Covid-19. Eu es-
tou aqui para pedir para vocês ficarem 
dentro de suas casas, porque nós tam-
bém não acreditávamos”. Página A17
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A 
Escola Paulista de 
Defesa do Consu-
midor, por meio do 
seu núcleo de Inte-
ligência e Pesqui-
sas do @proconsp, 

vinculado à Secretaria da Justiça e 
Cidadania, constatou diferenças de 
preços de até 775,09% no quilograma 
da caixa de bombom. Os preços mé-
dios para esse item vão de R$ 34,00 
a R$ 297,53. O valor médio do preço 
deste grupo de produtos por quilo foi 
de R$ 113,55.

Entre os Ovos de Páscoa, em qui-
lograma, os preços médios consta-
tados vão de R$ 112,25 a R$ 509,80, 
uma diferença de 354,16%. O valor 
médio por quilo foi de R$ 242,34.

A pesquisa foi efetuada do dia 18 
a 24/3/2020, pela internet com nova 
metodologia, em 32 lojas de comér-
cio on-line. Foram pesquisados 211 
itens, destes, foram comparados os 
preços dos produtos encontrados em, 
no mínimo, três sites visitados: sete 
bolos de Páscoa, dez caixas de bom-
bons, 15 Ovos de Páscoa e 54 table-
tes de chocolate, de diversas mar-
cas, tipos e modelos.

ORIENTAÇÕES
Especialistas do @proconsp orien-

tam para que os consumidores façam 
uma comparação entre os preços pra-
ticados por diferentes estabelecimen-
tos, ainda que lojas virtuais, consi-
derando a relação qualidade, peso e 
preço do item a ser adquirido. 

nas lojas virtuais, é fundamental 
também comparar o preço do frete. 
É importante que o consumidor ve-
rifique com atenção o prazo de vali-
dade, a composição e o peso líquido 
do produto. Produtos licenciados com 
personagens em geral têm um preço 
mais elevado, em face do repasse do 
custo deste licenciamento. 

Ovos de Páscoa que trazem brinque-
dos em seu interior devem apresen-
tar em sua embalagem a frase “Aten-
ção: contém brinquedo certificado no 
âmbito do Sistema Brasileiro da Ava-
liação da Conformidade”. Também é 
obrigatória a indicação de faixa etá-
ria ou, se for o caso, frase que infor-
me que não existe restrição de faixa 
etária. O brinquedo deve ter o selo do 
Inmetro em sua embalagem, identi-
ficação do fabricante ou importador 
(nome, CnPJ, endereço), instruções 
de uso e de montagem, quando for o 
caso, e eventuais riscos que possam 
apresentar à criança.
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INSS antecipa
pagamento de um salário 
mínimo de auxílio-doença

à  adIaNTaMENTO

Medida terá duração máxima de três meses

O 
Diário Oficial da 
União traz porta-
ria que disciplina 
a antecipação de 
um salário mínimo 
mensal ao reque-

rente de auxílio-doença ao Institu-
to nacional do Seguro Social (InSS).

Segundo a portaria, a antecipação 
será devida a partir da data de iní-
cio do benefício e terá duração má-
xima de três meses.

Enquanto perdurar o regime de 
plantão reduzido de atendimento 
nas agências da Previdência Social, 
os requerimentos de auxílio-doença 
poderão ser comprovados com ates-
tado médico.

Para requerer o auxílio-doença, o 
cidadão deve anexar o atestado ao 
requerimento por meio do site ou 
aplicativo Meu InSS. Será necessário 
apresentar declaração de responsa-
bilidade pelo documento. O atestado 
deverá estar legível e sem rasuras; 
conter a assinatura do profissional 
emitente e carimbo de identificação, 
com registro do conselho de classe; 
conter as informações sobre a doen-
ça ou Classificação Internacional de 
Doenças (CID); e conter o prazo esti-
mado de repouso necessário.

“A emissão ou a apresentação de 
atestado falso ou que contenha in-

formação falsa configura crime de 
falsidade documental e sujeitará os 
responsáveis às sanções penais e 
ao ressarcimento dos valores indevi-
damente recebidos”, diz a portaria.

PRORROGAÇÃO
O beneficiário poderá requerer a 

prorrogação da antecipação do au-
xílio-doença, com base no prazo de 
afastamento da atividade informado 

no atestado médico anterior ou me-
diante apresentação de novo ates-
tado médico.

O beneficiário será submetido à re-
alização de perícia, após o término 
do regime de plantão reduzido de 
atendimento nas agências da Pre-
vidência Social: quando o período de 
afastamento da atividade, incluídos 
os pedidos de prorrogação, ultrapas-

sar o prazo máximo de três meses; 
para fins de conversão da antecipa-
ção em concessão definitiva do auxí-
lio-doença; quando não for possível 
conceder a antecipação do auxílio-
-doença com base no atestado mé-
dico por falta de cumprimento dos 
requisitos exigidos.

Fonte: Agência Brasil
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Governo começa a pagar 
auxílio emergencial de 
R$ 600 na quinta-feira

à  aUXÍLIO

Primeiros a receber serão os inscritos no CadÚnico

O 
governo começa a 
pagar na quinta-
-feira, 9, a primei-
ra parcela do auxí-
lio emergencial de 
R$ 600 para pesso-

as inscritas no Cadastro Único (Ca-
dÚnico) com conta no Banco do Bra-
sil ou poupança na Caixa Econômica 
Federal. Para os clientes dos demais 
bancos, o pagamento será feito a 
partir do dia 14 deste mês.

O segundo pagamento do bene-
fício de R$ 600 ocorrerá entre 27 e 
30 de abril, conforme a data de ani-
versário dos beneficiários. E a últi-
ma parcela será paga de 26 a 29 de 
maio. A ideia é que todo o pagamen-
to do benefício – as três parcelas de 
R$ 600 - seja feito em cerca de 45 
dias, totalizando a liberação R$ 98 
bilhões para 54 milhões de pessoas.

nesta terça-feira, 7, foram lança-
dos o site da Caixa e aplicativos para 
iOS e Android para os trabalhadores 
informais, autônomos, microempre-
endedores individuais (MEI) e con-
tribuintes da Previdência que ainda 
não têm informações no CadÚnico. O 
cadastramento também é necessá-
rio para as pessoas que não estavam 
no CadÚnico até o dia 20 de março. 
Quem não sabe se está no cadastro 
pode conferir a situação ao digitar o 
número do CPF no aplicativo.

APLICATIvO GRATUITO
O aplicativo pode ser baixado gra-

tuitamente. De acordo com o minis-
tro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
houve um acordo com empresas de 
telefonia para que mesmo as pes-
soas sem crédito no celular pré-pa-
go possam baixar a ferramenta sem 
custo. A Caixa disponibilizou ainda a 
central 111 para tirar dúvidas sobre 
como fazer o cadastramento.

“O aplicativo é só para quem é MEI, 
que é contribuinte individual do InSS 
ou informal. Quem está no Bolsa Fa-
mília ou outros programas do governo 

federal não precisa fazer o cadastro”, 
ressaltou Onyx, em entrevista coletiva, 
nesta manhã, no Palácio do Planalto.

no caso dos beneficiários do Bol-
sa Família, o pagamento seguirá o 
calendário normal do programa. De 
acordo com o presidente da Data-
prev, Gustavo Canuto, o CadÚnico 
tem 75 milhões de pessoas inscri-
tas. Desses, 43,6 milhões são bene-
ficiários do Bolsa Família.

Ao excluir os beneficiários do Bolsa 
Família, ficam 31,4 milhões de pesso-
as. “Desse universo de 31,4 milhões 
de pessoas, foram identificadas mais 
de 10 milhões que estão elegíveis 
para receber o auxílio emergencial. 
Hoje estamos na fase final de aná-
lise desse dados para garantir que 
todos os quesitos foram atendidos e 
nenhum pagamento será efeito pa-
ra quem não estiver estritamente co-
berto pela lei”, disse Canuto.

CONTA DIGITAL
O presidente da Caixa, Pedro Gui-

marães, anunciou que criará 30 mi-
lhões de contas digitais para bene-
ficiários sem conta em banco. Os 

beneficiários poderão movimentar 
a conta e fazer transferências gratui-
tamente, mas inicialmente não se-
rá possível sacar o dinheiro. Ainda 
será divulgado um cronograma pa-
ra a realização de saques. Segundo 
Guimarães, haveria um “colapso” se 
fosse liberado o saque para todos ao 
mesmo tempo.

Guimarães informou ainda que fa-
rá transferência gratuita para contas 
em bancos privados e públicos esta-
duais nos casos de beneficiários que 
já têm conta.

Os recursos que forem transferidos 
para conta de beneficiários não po-
derão ser usados para pagar dívidas, 
como o cheque especial. Segundo 
o ministro da Cidadania, Onyx Lo-
renzoni, foi feito um acordo com os 
bancos para evitar que o auxílio seja 
usado para pagar automaticamente 
dívidas dos clientes.

“Mesmo se estiverem com débitos 
anteriores, esse dinheiro fica prote-
gido. É um auxílio emergencial pa-
ra sustentação das pessoas”, disse 
o ministro.

SEGURANÇA
Onyx destacou que a Agência Bra-

sileira de Inteligência (Abin) e a Polí-
cia Federal investigam casos de frau-
des e que a segurança do sistema da 
Caixa “está reforçadíssima”. “Frau-
dadores, atenção, vocês vão parar é 
na cadeia”, disse.

“O presidente Bolsonaro quer 
transparência, segurança e agilida-
de. É o que estamos nos empenhan-
do para fazer. na medida em que as 
coisas vão avançando no Brasil, nós 
vamos retomar o trabalho em poucos 
dias”, disse o ministro.

Ele destacou ainda que a lei apro-
vada no Congresso e sancionada pe-
lo presidente  determina a cobertura 
emergencial por três meses. Conside-
rando o histórico das epidemias re-
centes, que dura de 12 a 14 semanas 
até a superação da doença, segun-
do o ministro, esse apoio de 90 dias 
deve ser suficiente. “Vamos acom-
panhando e vendo a necessidade de 
uma eventual suplementação”, disse.

Fonte: Agência Brasil
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1 milhão de cestas de 
alimentos serão distribuídas 
para população em 
extrema pobreza

à  GOVERNO DO ESTadO

Medida faz parto do programa “Alimento Solidário” anunciado por Doria nesta terça-feira, 8

O 
Governador João 
Doria anunciou, 
nesta terça-feira, 
8, o lançamento do 
programa Alimento 
Solidário, mais uma 

medida do Governo de São Paulo pa-
ra apoio à população de baixa ren-
da no enfrentando da pandemia do 
coronavírus. A ação visa entregar 1 
milhão de cestas de alimentos a pes-
soas em situação de extrema vulne-
rabilidade social, nos 645 municípios 
do Estado.

“O Alimento Solidário é o programa 
do Governo de SP que vai distribuir 
1 milhão de cestas de alimentos a 4 

milhões de pessoas em situação de 
pobreza. Todo o investimento para 
essas cestas, de mais de R$ 100 mi-
lhões, vem do setor privado. É uma 
contribuição de 48 dirigentes, de em-
presas brasileiras e internacionais, 
solidários com os que mais precisam 
neste momento”, destacou o Gover-
nador.

O projeto Alimento Solidário foi ar-
ticulado pela Secretaria de Desenvol-
vimento Social, com apoio do Fundo 
Social de Solidariedade, Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e In-
vest-SP. A distribuição das cestas de-
ve ser iniciada a partir do dia 17 de 
abril na capital, seguida pelos mu-
nicípios da Região Metropolitana de 
São Paulo, interior e litoral.

A intenção é levar alimento a todas 

as famílias cadastradas no CadÚnico 
(cadastro federal oficial para inclu-
são em programas de assistência so-
cial e transferências de renda), que 
possuem renda de até R$ 89,00 per 
capita mensal. Para receber a ces-
ta, o beneficiário deverá apresen-
tar o número de Identificação So-
cial (nIS).

A distribuição das cestas será fei-
ta com apoio da Rede de Assistência 
Social Municipal e das Diretorias Re-
gionais de Assistência Social. O pro-
grama deve ter ampla capilaridade 
com pontos de distribuição nos bair-
ros das famílias beneficiadas.

ALIMENTOS
A cesta de alimentos foi elaborada 

em parceria com a equipe de nutri-
cionistas do Hospital Israelita Albert 

Einstein, liderada pela nutricionista 
Luci Uzelin. A caixa contém sete fon-
tes de proteínas diferentes (feijão, 
lentilha, leite em pó, sardinha, char-
que, linguiça e ervilha), além de ou-
tros produtos (como arroz, farinha, 
macarrão e biscoitos, entre outros) 
suficientes para a alimentação de 
uma família de quatro pessoas por 
um mês.

Durante o período da pandemia do 
coronavírus, o Governo de São Pau-
lo já lançou vários projetos de apoio 
à população de baixa renda, inclusi-
ve de distribuição de alimentos. En-
tres eles estão, por exemplo, o Bom 
Prato Express, o Merenda em Casa 
e a ampliação do Vivaleite. 

Fonte: SBT Interior

 Da REdaÇãO

contato@oextra.net
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acordo coletivo de trabalho 
pode ser registrado online

à  dIGITaLIZaÇãO

O tempo médio de análise das solicitações pela
Subsecretaria de Relações do Trabalho é de cinco dias

O 
registro de instru-
mentos coletivos 
de trabalho, como 
as convenções e 
os acordos, pode 
a partir de agora 

ser solicitado pelos sindicatos de 
modo inteiramente online, sem a 
necessidade de comparecimento 
a uma das superintendências re-
gionais do trabalho do Ministério 
da Economia.

Conforme a legislação trabalhista, 
o registro pelo Ministério da Econo-
mia é necessário para que as con-
venções e os acordos tenham va-
lidade. O tempo médio de análise 
das solicitações pela Subsecretaria 
de Relações do Trabalho é de cinco 
dias. O procedimento verifica os re-
quisitos formais dos instrumentos 
coletivos de trabalho.

As convenções e os acordos são 
instrumentos coletivos de trabalho 
que possuem caráter normativo e 
são firmados entre as empresas os 
sindicatos. Também poderá ser so-
licitada online a mediação coletiva 
trabalhista, que visa resolver con-
flitos entre entidades de classe, tra-
balhadores e empregadores.

As empresas, por sua vez, pode-
rão comunicar férias coletivas so-
mente pela internet, também sem 
a necessidade de comparecimen-
to em pessoa de algum represen-

tante. O procedimento, porém, 
está temporariamente suspen-
so por força da medida provisória 
927/2020, que estabeleceu condi-
ções especiais por causa da pan-

demia do novo coronavírus (co-
vid-19).

Mais informações podem ser en-
contradas no portal do Ministério 
da Economia.

 Da REdaÇãO

contato@oextra.net
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Câmara aprova auxílio 
de R$ 70 para estudantes 
de Fernandópolis

à  PaNdEMIa

Medida foi aprovada por unanimidade

A 
Câmara de Fer-
nandópolis apro-
vou, em sessão 
ordinária realiza-
da na tarde des-
ta terça-feira, 7, 

o projeto que possibilita a entre-
ga de auxílio financeiro para es-
tudantes da rede pública, em Fer-
nandópolis.

O projeto prevê auxílio alimenta-

ção no valor de R$ 70, que será dis-
ponibilizado até o último dia útil 
de cada mês de suspensão de au-
las por causa da pandemia de Co-
vid-19. A Prefeitura poderá enviar 
os kits alimentação e pagar o au-
xílio, ou escolher apenas uma mo-
dalidade.

“Justifica-se tal adequação dian-
te da impossibilidade/dificuldade 
de aquisição contínua de gêneros 
alimentícios na atual conjuntura e, 
ainda, diante da vedação de manu-
seio de produtos alimentícios, nota-

damente carnes e outros produtos 
perecíveis, pelo Ministério da Saú-
de. Para tanto, faz-se necessária a 
alteração para dar maior eficiência 
na manutenção ao direito à alimen-
tação escolar”.

Caso haja a distribuição de kit ali-
mentação, ele será disponibilizado 
em dias determinados em cronogra-
ma a ser estabelecido e informado 
pela Secretaria Municipal de Edu-
cação, por meio de entrega de kit 
preferencialmente com idênticas 
quantidade e qualidade, na medi-

da da disponibilidade em estoque, 
ao que o aluno receberia na unida-
de escolar.

Se a escolha for pelo auxílio finan-
ceiro, o recurso será disponibiliza-
do por meio de cartão magnético, 
saque em caixa eletrônico, aplica-
tivo móvel de pagamentos ou so-
lução tecnológica correlata, a ser 
definido pela Administração Públi-
ca Municipal, na forma de resolu-
ção a ser expedida pela Secretária 
da Educação do Município de Fer-
nandópolis.

Sessão foi realizada na tarde desta terça-feira, 7

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net



A8 |   administração  | QUARTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2020

Projeto obriga loteadores 
a fazer canaletas de tijolo 
intertravado em esquinas 
com alto fluxo de água

à  REGULaMENTaÇãO

Prefeitura indicará 
as esquinas onde 
o dispositivo se 
fizer necessário

P
rojeto aprovado pe-
la Câmara na sessão 
realizada na tarde de 
terça-feira, 7, obriga-
rá loteadores a colo-
car canaletas de tijo-

lo intertravado em esquinas com 
alta vazão de água. A propositura 
foi apresentada pelo vereador Ci-
dinho do Paraíso (PTB).

“A execução de canaletas com 
balanço, construídas com blocos 
de concreto intertravado, nas es-
quinas das vias públicas em que 
forem consideradas necessárias e 
imprescindíveis, a critério da Ad-
ministração Pública Municipal, pa-
ra melhor escoamento das águas 
pluviais”, diz o texto do projeto.

De acordo com o projeto, a Prefei-
tura poderá indicar, através da Se-
cretaria de Obras, locais onde as 

Projeto foi proposto pelo vereador Cidinho do Paraíso

canaletas devem ser instaladas, 
evitando assim a formação de bu-
racos no asfalto.

“As empresas fazem os lote-

amentos e depois a Prefeitura 
precisa fazer esse tipo de ser-
viço por causa dos transtornos. 
Esse projeto é par evitar esse 

gasto do poder Executivo”, dis-
se Cidinho.

O projeto vai para a sanção do 
prefeito André Pessuto (DEM).

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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Prefeitura entregará 
ovos de chocolate
nesta quinta-feira

à  VaLENTIM GENTIL

à  aTENÇãO!

A Secretaria de Educação se organizou para realizar a entrega

A 
Prefeitura de Valen-
tim Gentil, através 
da Secretaria Mu-
nicipal de Educa-
ção, comunica aos 
pais e/ou respon-

sáveis que está mantida a entrega 
de ovos de chocolate para alunos da 
rede municipal de ensino.

Mesmo com aulas suspensas, por 
conta da pandemia do novo coro-
navírus, a Secretaria de Educação 
se organizou para realizar a entre-
ga nesta quinta-feira, 9, em todas 

as escolas municipais. A entrega 
será realizada na EMEI ‘Airton de 
Medeiros’, EMEF ‘Vicente Santo-
ro’, CEAP – Centro Educativo Amor 
e Paz e Berçário Municipal, das 8h 
às 13h.

É importante ressaltar, que a Se-
cretaria de Educação, está seguin-
do as orientações da Organização 
Mundial da Saúde e respeitando 
os decretos Federal, Estadual e 
Municipal e solicita aos pais e/ou 
responsável que apenas um retire 
o ovo de páscoa. não pode haver 
aglomeração, portanto é extrema-
mente necessário, que os respon-
sáveis sigam a orientação citada.

 aSSESSORIa DE IMPRENSa

Prefeitura de Valentim Gentil

Em Valentim Gentil, dias de 
coleta de lixo terão alteração
por conta de feriado

Dia 10 de abril, é feriado, sexta-
-feira santa. Por conta disso, terá 

alteração nos dias de coleta de lixo 
em Valentim Gentil. nesta semana, 
o caminhão percorrerá as ruas até 
quinta-feira, ao meio dia.

nesta terça-feira houve a coleta 

seletiva normalmente. O muníci-
pe deve separar o lixo e colocar na 
calçada apenas o que pode ser re-
ciclado. na quarta e quinta-feira a 
coleta será de lixo comum.

O expediente volta ao normal na 
próxima segunda-feira (06). Lem-
brando que as terças e quintas-
-feiras é realizado a coleta sele-
tiva.

O expediente volta ao normal na próxima segunda-feira

 aSSESSORIa DE IMPRENSa

Prefeitura de Valentim Gentil
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Em Meridiano, 
vereador pede redução 
de salários de prefeito, 
vice e vereadores

à  REGIãO

Agnaldo, mais conhecido como “Lindo”, emitiu um requerimento solicitando a redução em 25%

E
m Meridiano, muni-
cípio localizado a 14 
quilômetros de Fer-
nandópolis, o vere-
ador Agnaldo Ro-
drigues, o “Lindo”, 

emitiu um requerimento, solicitan-
do a elaboração de projeto de Lei 
que reduza os salários dos agentes 
políticos no patamar de 25%. Se-
gundo o vereador, o porcentual foi 
sugerido para usar na Assistência 
Social e na Saúde do município, en-
tre aquisição de luvas, máscaras e 
outros equipamentos de proteção 
individual e/ou auxilio alimenta-
ção das famílias carentes que es-
tão vulneráveis nesta pandemia.

PRINCIPAIS 
CONSIDERAÇÕES

“Considerando, os procedimentos 
temporários para fins de preven-
ção à infecção e a propagação do 
vírus COVID-19 no âmbito do Mu-
nicípio de Meridiano”; “Consideran-
do, a necessidade imprescindível 
de medidas de austeridade para a 

manutenção do equilíbrio financei-
ro no ano de 2020”; “Consideran-
do, a evidente tendência de que da 
atividade econômica e da arreca-
dação municipal, em decorrência 
das restrições impostas para con-
ter o avanço da pandemia do Co-
vid-19”; “Considerando, que é dever 
do homem público, nos momentos 
de austeridade das o exemplo pa-
ra que seus cidadãos se sintam re-
presentados efetivamente e, que os 
parlamentares devem canalizar re-
cursos para custear o combate ao 
COVID-19 no município”.

MEDIDA 
Caso a medida entre em vigor, 

Meridiano irá economizar aproxi-
madamente R$ 15 mil, por mês, e 
cerca de R$ 180 mil, por ano. O re-
querimento em questão foi proto-
colado hoje, dia 7, na Câmara Mu-
nicipal de Meridiano. Cabe, agora, 
ao presidente em exercício, o Srº 
João Binhardi, seguir com os tra-
mites legais.

Vereador Agnaldo Rodrigues, 
o “Lindo”, que redução de 

25% nos salários

 Da REdaÇãO

contato@oextra.net
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defesa Civil interdita 
praças de Fernandópolis

à  QUaRENTENa

Ação visa evitar aglomeração de pessoas durante
período de quarentena em combate ao COVIS-19

C
onsiderando o au-
mento de casos do 
novo coronavírus 
em diversos muni-
cípios brasileiros e 
visando a necessi-

dade de dirimir o contágio e trans-
missão do COVID-19, a orientação 
é ‘que as pessoas fiquem em ca-

sa nesse período de quarentena’.
Para que as medidas estabeleci-

das sejam cumpridas no municí-
pio, diversas ações são tomadas, 
a fim de que se mantenha o isola-
mento, impedindo a aglomeração 
de pessoas em serviços  e locais 
não essenciais e urgentes.

na tarde desta terça-feira, 07, re-
presentantes das Secretaria Muni-
cipal de Obras, Secretaria Munici-
pal de Trânsito e da Defesa Civil 

visitaram praças da cidade (Cen-
tral, Praça da Vila neves e Praça 
João Pedro) realizando o serviço 
de desinfecção e interdição dos lo-
cais, com locação de fitas e blo-
queios de passagem.

Demais praças da cidade tam-
bém passarão pelo mesmo proce-
dimento, evitando a concentração 
de pessoas durante o período de 
pandemia.

“Esperamos que haja a compre-

ensão de todos, em especial dos 
idosos e crianças que utilizam as 
praças públicas para momentos 
de lazer. Essas medidas precisam 
ser tomadas de forma emergencial 
e com a conscientização de todos, 
esperamos em breve que a situa-
ção volte ao normal e todas as pra-
ças sejam liberadas para uso da 
população”, comentou o coorde-
nador da Defesa Civil de Fernan-
dópolis, Edmar de Oliveira.

Praças da cidade estão sendo interditadas e passando por desinfecção

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Barão, prefeito de 
Estrela d’Oeste, flexibiliza 
funcionamento do comércio

à  “MEIa PORTa”

A Polícia Militar irá orientar e fiscalizar a situação no município

N
a sessão da últi-
ma segunda-fei-
ra, dia 6, na tri-
buna da Câmara 
Municipal de Es-
trela d’Oeste, 

município localizado a 17 quilô-
metros de Fernandópolis, o pre-
feito Barão garantiu que a partir 
de quarta-feira, 8, o comércio de 
Estrela d’Oeste poderá trabalhar 
com “meia porta”, limitando a en-
trada de uma pessoa por vez. Está 
proibida a consumação no estabe-
lecimento comercial. A Polícia Mi-
litar irá orientar e fiscalizar a situ-
ação no município. 

O prefeito também informou a 
prorrogação da primeira parcela 
do imposto de abril para outubro, 
sem juros ou multa. Quem desejar 
pagar em cota única para aprovei-
tar o desconto deve pagar na data 
normal deste mês. Barão, prefeito de Estrela d’Oeste

Foto - Alvorada FM 95,3
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Sobe número de casos 
negativos para Covid-19 
em Fernandópolis

Unidades de Saúde 
recebem doses da vacina 
contra a influenza

à  CORONaVÍRUS

à  VaLENTIM GENTIL

Agora são 13 casos negativos no município

A campanha de vacinação contra a influenza é dividida em três etapas

A 
Prefeitura de Fer-
nandópolis divul-
gou não início da 
noite dessa terça-
-feira, 7, mais um 
boletim epidemio-

lógico sobre coronavírus no muni-
cípio.

Até o momento são dois casos 
confirmados, sem a necessidade 
de internação. 13 testaram nega-
tivo para Covid-19 e outros 23 pa-
cientes são considerados como 
suspeitos.

Os pacientes com quadro de 
síndrome gripal que estão sendo 
acompanhados são 21.

A Prefeitura de Valentim Gen-
til, através da Secretaria Munici-
pal de Saúde, informa que chega-
ram novas doses da vacina contra 
a Influenza. As unidades de saú-
de estão abastecidas e ficam aber-

tas de segunda a sexta-feira das 
8h às 16h.

A campanha de vacinação contra 
a influenza é dividida em três eta-
pas. nesta primeira, serão imuniza-
dos idosos acima de 60 anos, profis-
sionais da saúde e profissionais das 
forças de segurança. É importante 
ressaltar que a Secretaria de Saúde 

estabeleceu o drive-thru, por conta 
do coronavírus. Isso significa que o 
idoso não precisa descer do veículo 
para tomar a vacina.

na segunda fase que terá inicio 
no dia 16 de abril, receberão a do-
se professores e doentes crônicos. 
na terceira fase, a partir do dia nove 
de maio, serão imunizados crianças 

entre seis meses a menores de seis 
anos, pessoas acima de 55 anos, ges-
tantes, mães no pós-parto, indígenas 
e portadores de condições especiais.

A vacina contra a gripe é segura 
e não protege contra o coronavírus, 
mas está entre as medidas de pre-
venção recomendadas por órgãos 
da Saúde.

 aSSESSORIa DE IMPRENSa

Prefeitura de Valentim Gentil
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Cardoso fecha entrada 
do município e monta 
barreiras sanitárias

à  PREVENÇãO

Medida para evitar aglomerado de pescadores e turista durante pandemia

C
ardoso é mais uma 
cidade da região 
a adotar bloqueio 
contra turistas du-
rante a pandemia. 
A Prefeitura disse 

que iria decretar nesta terça-fei-
ra, 7, a instalação de barreiras sa-
nitárias nos três acessos do mu-
nicípio.

A medida é para evitar a aglo-
meração de pescadores e turis-
tas de ranchos de veraneio, prin-
cipalmente aos finais de semana. 
Quem não comprovar residência 
na cidade ou motivo justificado 
será impedido de passar pelas 
barreiras.

Por enquanto a assessoria da 
Prefeitura informou que serão fe-
chados os dois acessos pela rodo-
via Péricles Belini e também o de 
uma vicinal. 

Fonte: VotuporangaTudo

 Da REdaÇãO

contato@oextra.net
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Rio Preto registra mais
5 casos e chega a 38 
infectados pelo Covid-19

à  CORONaVÍRUS

Atualização foi feita na manhã de terça-feira, 7

A 
Secretaria de Saú-
de registrou um 
aumento de mais 
cinco casos confir-
mados de Covid-19 
em Rio Preto. Com 

isso, já são 38 contaminados pelo 
coronavírus.

Ao todo, 60 pessoas estão interna-
das entre casos confirmados e sus-
peitos. Destes, 22 estão em UTI. A 
cidade tem duas mortes confirma-
das por Covid-19 e cinco em inves-
tigação.

Outros 25 casos suspeitos que es-
tavam sendo investigados foram 
descartados pela Secretaria de Saú-
de. Mais um óbito está sendo inves-
tigado como caso suspeito de coro-
navírus.

Andreia negri, gerente de vigilân-
cia epidemiológica, informou que o 
0800 é o canal de comunicação das 
pessoas que apresentam sintomas 

leves. “não precisa procurar o ser-
viço de saúde imediatamente... li-
ga no 0800, o 0800 vai fazer toda a 
orientação, lá vai ter um médico pa-
ra atender essa pessoa e dar toda a 
recomendação”, falou.

O secretário de Agricultura e 
Abastecimento de Rio Preto, Pe-
dro Pezuto, disse que nesta quarta 
(8) e quinta (9), será dada continui-
dade na distribuição de alimentos 
para alunos da rede municipal de 
ensino.”A partir do dia 13, qualquer 
kit que ficar na escola será recolhi-
do pelo departamento de merenda 
escolar para termos controle do nos-
so estoque”, disse. Por isso é impor-
tante que aqueles que não retiraram 
o kit nada semana passada, recolha 
nesta quarta e quinta.

Fonte: DLNews

Andrea Negri atualiza 
os casos de coronavírus 

em Rio Preto

 Da REdaÇãO

contato@oextra.net



A16 |   Pandemia  | QUARTA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2020

Quatro pacientes com 
coronavírus já foram 
curados em Votuporanga

à  COVId-19

Apenas dois que testaram positivo para a doença 
no hospital da cidade ainda estão em tratamento

Q
uatro, dos seis 
pacientes com 
coronavírus, que 
já passaram pe-
la Santa Casa de 
Votuporanga, es-

tão curados. A informação é de 
um levantamento feito pela CCIH 
(Comissão de Controle Infecção 

Hospitalar) a pedido do jornal A 
Cidade, até a tarde de segunda-
-feira, 06.

De acordo com o levantamento, 
divulgado na última segunda-fei-
ra, 32 pessoas com suspeita de Co-
vid-19 e seis com testes positivos 
para o novo vírus, passaram por 
atendimento no centro hospita-
lar, que é responsável pelo atendi-
mento de 16 municípios, em média 
complexidade (onde se encaixa a 

doença) e uma população estima-
da em 200 mil pessoas.

Todas elas passaram pelo procedi-
mento clínico padrão utilizado pelo 
hospital, que segue as recomenda-
ções do Ministério da Saúde, inter-
nando somente casos graves e crí-
ticos. Dos positivos, apenas dois 
seguem internados (na UTI) e dos 
suspeitos, quatro, sendo que todos 
estão estáveis e em ala isolada. To-
dos os demais receberam alta médi-

ca, inclusive os quatro pacientes que 
testaram positivo para coronavírus.

Ainda de acordo com a CCIH, a 
Santa Cada de Votuporanga adotou 
a utilização dos medicamentos Hi-
droxicloroquina e Azitromicina em 
seus pacientes, terapia ainda em 
pesquisa, mas que tem apresentado 
bons resultados ao redor do mundo. 

Fonte: Franclin Duarte / 
A Cidade Votuporanga

 Da REdaÇãO
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Casal aplaudido ao
ter alta após Covid-19 
diz que achava que 
doença não era tão séria

à  CORONaVÍRUS

Eles estavam internados desde 30 de março e tiveram alta no domingo, 5

D
epois de permane-
cer internado com 
coronavírus na 
Santa Casa de Pe-
nápolis e receber 
alta no domingo, 5, 

o casal que foi aplaudido por fun-
cionários do hospital gravou um ví-
deo pedindo para a população le-
var a doença a sério e permanecer 
em isolamento social. “nós fomos 

vítimas da Covid-19. Eu estou aqui 
para pedir para vocês ficarem den-
tro de suas casas, porque nós tam-
bém não acreditávamos. Quando 
começou, a gente achou que não 
era muito sério, mas é”, diz a cozi-
nheira Maria Alves Pereira Teixei-
ra, que apareceu na gravação ao la-
do do marido, o trabalhador rural 
Valdecir Teixeira.

Os dois testaram positivo para 
a doença Covid-19 depois de se-
rem submetidos a um teste rápi-
do. Contudo, o casal ainda aguarda 

a contraprova do Instituto Adolfo 
Lutz.

Maria e Valdecir estavam interna-
dos desde o dia 30 de março. Fun-
cionários fizeram uma fila em um 
corredor e aplaudiram os pacientes 
enquanto eles deixavam o hospital 
no domingo

“Meu marido foi para a UTI (Uni-
dade de Terapia Intensiva), e eu fi-
quei no isolamento na Santa Ca-
sa. Graças a Deus nós fomos muito 
bem cuidados pela equipe toda. Eu 
queria agradecer a todos os funcio-

nários do hospital”, afirma a cozi-
nheira. 

O estado de saúde dos dois é con-
siderado estável. Ambos perma-
necerão em isolamento domiciliar.

De acordo com a Secretaria de 
Saúde, Penápolis registrava até 
a manhã desta terça-feira, 7, uma 
morte confirmada por coronavírus. 
Oito moradores aguardam o resul-
tado de exames para saber se fo-
ram infectados pelo vírus.

Fonte: G1

Casal diagnosticado com Covid-19 recebe alta em Penápolis

 Foto: Reprodução/TV TEM
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Vereador de Rio Preto pede 
“intervenção militar”

à  MEdO DE IMPEaChMENT DO PRESIdENTE

Motivação é fechamento do comércio em Estados como São Paulo por causa do coronavírus

O 
vereador Ander-
son Branco (PL) 
pediu “interven-
ção militar” na 
última segunda-
-feira (6). Segun-

do Branco, a motivação para o pe-
dido é o fato de estarem tentando 
derrubar o presidente da Repúbli-
ca, Jair Bolsonaro, por meio de um 
processo de impeachment. A re-
portagem comentada por Branco 
falava sobre o pedido de demis-
são do ministro da Saúde, Henri-
que Mandetta, feito por Olavo de 
Carvalho, guru de Bolsonaro, se-
gundo relatou o deputado federal 
Fausto Pinato (PP). 

ESTADOS
Anderson Branco afirmou que 

quatro governadores (João Doria, 
de São Paulo, Ronaldo Caiado, de 
Goiás, Eduardo Leite, do Rio Gran-
de do Sul, e Wilson Witzel, do Rio 
de Janeiro) estão alinhados com a 
“China comunista”. O vereador diz 
acreditar que o coronavírus “não é 
tudo isso aí não” e que não há ne-
cessidade do fechamento do co-
mércio nas cidades paulistas, con-
forme decreto de Doria, válido até 
dia 22 de abril, e seguido pelo pre-
feito de Rio Preto, Edinho Araújo 
(MDB). 

Anderson Branco posa em foto clássica ao lado do então candidato à presidência, Jair Bolsonaro

SEM AUTOCRACIA
Para Branco, a intervenção militar 

deve ocorrer nos Estados, o que ti-
raria os governadores de seus pos-

tos, mas, segundo ele, sem atos di-
tatoriais. “Sou contra Ditadura, o 
que nunca ocorreu no Brasil”, dis-
se o vereador ao negar o período 

mais nebuloso da história recente 
do país. 

Fonte: DLNews
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atiradores do Tiro de 
Guerra doam sangue 
no hemocentro

à  SOLIdaRIEdadE

Jovens também fizeram cadastro para doação de medula óssea

V
inte atiradores do Ti-
ro de Guerra de Fer-
nandópolis estive-
ram no Hemocentro 
do município na se-
gunda-feira, 6, para 

doação de sangue e cadastro para 
doação de medula óssea. Essa ação 
acontece todos os anos e tem apoio 
da Prefeitura.

“Muitos doadores de sangue co-
meçam a praticar essa ação quan-
do servem ao Tiro de Guerra, para 
nós isso é muito significativo, por-
que faz parte das ações de cidada-
nia ajudar ao próximo”, destacou o 
chefe de instrução do Tiro de Guerra 
de Fernandópolis, 1° Sargento Adil-
son Alezando Mosquer.

É importante destacar que a doa-
ção de sangue é segura, mesmo em 
tempo de pandemia de coronavírus. 
Quem doa também pode ajudar a en-

fermeira fernandopolense, Lilian Al-
ves de Lima, 33 anos, que está em 
tratamento contra leucemia e busca 
um doador de medula óssea compa-
tível para um transplante.

Lilian foi diagnosticada com leuce-
mia mieloide aguda há quatro me-
ses. Além de esperar um doador de 
medula, ela também faz quimiotera-
pia e várias transfusões de sangue. 
Quanto mais pessoas envolvidas, 
maiores são as chances de encon-
trar um doador rapidamente.

FUNCIONAMENTO 
DO HEMOCENTRO DE 

FERNANDóPOLIS:
l Segunda a sexta-feira, das 8 às 

17h; sábado, das 8 às 12h.
Para doar, você precisa: estar bem 

de saúde; apresentar um documento 
oficial com foto; ter de 16 a 69 anos de 
idade (menores devem estar acompa-
nhados dos pais); homens devem pe-
sar mais de 50 quilos e mulheres mais 
de 51 quilos; caso esteja tomando me-
dicamentos, leve o nome.

Atiradores fizeram as doações na segunda-feira, 6

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Polícia Militar prende 
casal de motociclistas 
suspeito de vários roubos
no Plantão, as prisões dos acusados foram confirmadas
e eles encaminhados à carceragem da DIG/Deic

à  Em CaNa!

CRÉDITO RÁPIDO
Cooperado Credicitrus, financie suas
compras com descontos especiais.
Tenha crédito rápido diretamente na Deaço,
sem precisar ir até a agência.

Converse com nossa equipe de vendas:
(17) 3465-1500   www.deaco.com.br

P
oliciais militares pren-
deram em flagrante 
por roubo, às 10h40 
desta segunda-feira 
em uma casa aban-
donada, no Jardim Si-

mões, um casal suspeito de praticar 
vários roubos em Rio Preto nas últi-
mas semanas.

O desempregado D.S.P., 26, e sua 
cúmplice F.S.E.M., 25, ambos mora-
dores no Jardim Santo Antônio, fo-
ram encontrados em uma casa aban-
donada, usada para consumo de 
drogas, segundo a polícia.

Com eles, os pms apreenderam do-
cumentos pessoais e do automóvel, 
dois cartões bancários, talão de che-
ques e R$ 42 dos R$ 100 roubados, às 
9h30, de uma empresária de 57 anos, 
moradora no Jardim Conceição.

De acordo com o registro policial, a 
vítima retornava, sozinha e a pé, de 
uma oficina mecânica localizada nas 
imediações de sua residência, quan-
do foi abordada pelos marginais.

Conforme o boletim de ocorrência, 
a piloto da motocicleta, identificada 
como F., se aproximou fazendo uma 
pergunta e o garupa, reconhecido 
como P., desceu, armado com uma 
faca, exigindo a bolsa e o celular.

Além dos objetos roubados da em-
presária, a PM recuperou uma Hon-
da CG 150 Fan, com chassis parcial-
mente adulterado. no Plantão, as 
prisões dos acusados foram confir-
madas e eles encaminhados à car-
ceragem da DIG/Deic. Objetos encontrados com a dupla foram apreendidos pela Polícia
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atos oficiais
“LEI Nº. 1.990 DE 02 DE ABRIL DE 2020

“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”.
José Carlos Baruci, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca de Estre-

la D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
faz saber que a Câmara Municipal de São João das Duas Pontes aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no or-
çamento vigente, no valor de até R$227.000,00 (Duzentos e Vinte e Sete Mil Reais) para 
custear despesas com aquisição de um veículo Ónibus Rural Escolar, destinado ao transpor-
te escolar deste Município, conforme Emenda Parlamentar nº 41350007.

Parágrafo único. A cobertura do crédito autorizado nesse artigo será efetuada mediante a 
utilização dos recursos transferidos por meio da Emenda Parlamentar nº 41350007 - Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 227.000,00.

ARTIGO 2º - Fica incluído na Unidade Orçamentária 0205 – Diretoria Municipal 
de Educação o Projeto 1013 – Aquisição veículos para Transporte de Alunos, nas Leis 
nº 1924/2017 PPA 2018/2021 e Lei nº 1972/2019 LDO 2020, com o valor do referi-
do crédito.     

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

São João das Duas Pontes - SP, 02 de abril de 2020.
José CARLos BARuCI

Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA

LINDoMAR RoBERTo VIssoTI
Diretor Mun. de Administração

Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Abril de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.754.

LEI Nº. 1.991 DE 02 DE ABRIL DE 2020
“Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências”.
José Carlos Baruci, Prefeito Municipal de São João das Duas Pontes, Comarca de Estre-

la D’Oeste, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 
faz saber que a Câmara Municipal de São João das Duas Pontes aprova e ele sanciona e pro-
mulga a seguinte lei;

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente, Crédito Adi-
cional Especial no valor de até R$214.000,00 (Duzentos e Quatorze Mil Reais), para custe-
ar despesas com aquisição de um veículo Ónibus Rural Escolar–Ore 2 para o transporte es-
colar deste Município, conforme Processo de Termo de Compromisso PAR nº 202002590-4 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

Parágrafo único. A cobertura do crédito autorizado nesse artigo será efetuada mediante a 
utilização dos recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção conforme Termo de Compromisso PAR nº 202002590-4, no valor de R$ 214.000,00.

ARTIGO 2º - Fica incluído na Unidade Orçamentária 0205 – Diretoria Municipal de Edu-
cação o Projeto 1013 – Aquisição veículos para Transporte de Alunos, nas Leis nº 1924/2017 
PPA 2018/2021 e Lei nº 1972/2019 LDO 2020, com o valor do referido crédito.     

ARTIGO 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

São João das Duas Pontes - SP, 02 de abril de 2020.
José CARLos BARuCI

Prefeito Municipal
REGISTRADA E PUBLICADA NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA

LINDoMAR RoBERTo VIssoTI
Diretor Mun. de Administração

Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Abril de 2020.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.754.

AVIso
REsuLTADo DA sEssÃo DE JuLGAMENTo DE PRoPosTAs.
REF.ToMADA DE PREÇos N.º 01/2020 – PRoCEsso N.º 16/2020.

OBJETO: Prestação de serviços técnicos nas áreas de administração e licitação, visando 
atender os exercícios de 2020/2021, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado por 
iguais períodos. EMPRESA VENCEDORA: 1.ºLugar: RAFAEL VINICIUS VICENTIN 
CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA-ME. São João das Duas Pontes-
-SP, 02 de abril de 2020. E, para constar e ninguém alegar ignorância, fez se publicar o pre-
sente edital a partir do qual fica dispensado o prazo legal para recurso, nos termos do art. 
109 da LLC. 

S.J.das Duas Pontes, 02 de abril de 2020.
VALDIR Dos sANTos

Presidente da CPL
Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Abril de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.754.

CoMuNICADo
CoNCuRso PÚBLICo Nº 01/2020

Em face de deliberação do Município de Meridiano, considerando as medidas nacionais 
visando a contenção da proliferação do COVID-19, as provas objetivas que seriam reali-
zadas em 19/04/2020, e as provas práticas que ocorreriam em 17/05/2020 ficam suspensas 
até segunda ordem. 

As novas datas das provas serão divulgadas assim que a situação for normalizada, no site 
do MUNICÍPIO DE MERIDIANO e no site da PROAM CONCURSOS.

Meridiano/SP, 06 de abril de 2020.
MAICoN FABIANo DE oLIVEIRA

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quarta-feira, dia 08 de Abril de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.754.

U
m jovem de 25 
anos, com passa-
gens pela polícia 
por assalto e ato 
infracional aná-
logo a roubo, vol-

tou para a cadeia 24 horas após 
ser solto, no domingo, por deci-

são judicial. Dessa vez, ele foi pre-
so em flagrante pela PM, às 13 ho-
ras desta segunda-feira, por furtar 
uma residência no bairro Dignida-
de em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocor-
rência, C.H.R., 25, morador na Pou-
sada dos Pássaros, foi surpreen-
dido pela guarnição com a mão 
esquerda sangrando e R$ 20 quan-
do caminhava no Jardim Alvorada.

Ao ser interrogado, confessou 
que havia furtado um botijão de 
gás, seis garrafas de vodca e um 
secador de cabelos de uma casa, 
passando o endereço.

A PM localizou a vítima que dis-
se que seu imóvel não tem muro e 
o acusado arrombou janela e por-
ta para cometer o crime.

As bebidas e o aparelho foram 
encontrados escondidos em um 

matagal. Já o botijão foi recupera-
do com um pedreiro, que conser-
tava uma calçada. Ele alegou que 
comprou por R$ 40, sem saber da 
origem ilícita do produto.

no Plantão, a prisão foi confir-
mada e R. encaminhado à carce-
ragem da DIG/Deic, onde aguar-
dará julgamento.

Fonte: DHoje Interior

Preso por roubo e solto 
há 24h, suspeito volta 
para cadeia por furto
Suspeito foi encaminhado à carceragem da DIG/Deic, onde aguardará julgamento

à  REINCIdENTE
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Cinco dicas para economizar 
durante a pandemia
Organizar planilhas, renegociar dívidas, comprar online e cozinhar em casa, 
são algumas ações que ajudam a manter a saúde financeira das famílias

à  ORÇaMENTO
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A
tualmente, 45% dos 
brasileiros não fazem 
controle do orçamen-
to familiar e meta-
de deles aprenderam 
sozinhos sobre como 

administrar as finanças, segundo pes-
quisa realizada pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) com a 
Confederação nacional de Dirigentes 
Lojistas (CnDL). O estudo mostra ain-
da que oito em cada dez inadimplentes 
sofrem com impacto emocional negati-
vo por conta das finanças. A ansieda-
de foi o sentimento negativo mais ci-
tado no levantamento, atingindo 63% 
dos entrevistados, enquanto 43% apre-
sentaram alterações no sono.

E esses números podem ser ainda 
maiores em meio à crise do coronavírus. 
Garantir e organizar o orçamento fami-
liar tem sido uma das grandes preocu-
pações das famílias brasileiras durante 
esse período de isolamento. Empresas 
e indústrias (grandes e pequenas) e tra-
balhadores (autônomos ou assalaria-
dos), todos de alguma forma já estão 
sentindo o impacto da covid-19 tam-
bém no bolso. Mas, como o momento é 
de cautela, seguir as orientações da Or-
ganização Mundial de Saúde tem sido 
importante no combate ao vírus. Por-
tanto, existe como seguir as recomen-
dações e ao mesmo tempo economizar.

Para a gerente de Desenvolvimen-
to de negócios da Central Sicredi PR/
SP/RJ, Adriana Zandoná França, é im-
portante ter na ponta do lápis todos os 
rendimentos e gastos, para fazer um 
planejamento financeiro e estabelecer 
metas a curto e longo prazo. “Esses da-
dos podem ser analisados em um mo-
mento de crise como esse, para guiar 
as tomadas de decisão, o que é essen-
cial para assumir o controle das finan-
ças e não depender da sorte”, destaca.

Por isso, elencamos cinco dicas im-
portantes que podem ajudar a orga-
nizar a vida financeira durante esse 
período:

l DICA 1 - ANOTE SEUS GASTOS E 
FAÇA PLANILHAS PARA PLANE-
JAR SUA vIDA FINANCEIRA
É muito importante anotar todo o va-

lor que entra e todo o valor que gastar 
por um serviço ou produto, diariamen-
te. neste momento de crise é preciso 
separar os gastos que são supérfluos 
daqueles que são essenciais. Este pro-
cesso irá simplificar na hora de cortar 
o que é desnecessário, e isso pode ser 
feito em planilhas de papel ou por apli-
cativos. Anote então as despesas que 
não podem ser cortadas: aluguel, con-
domínio, mensalidades de serviços con-
tratados, como colégio, por exemplo, fi-
nanciamento do carro etc. Há, ainda, as 
despesas que não podem ficar de fora, 
mas que, se preciso, são passíveis de re-
dução, como conta de luz, gás e telefone 
e compras no supermercado. Já as des-
pesas que podem ser cortadas na cri-
se: gastos relacionados ao estilo de vi-
da, como lazer, restaurantes e compras.
l DICA 2 - RENEGOCIE DívIDAS E 

CONTRATOS
Esse é um momento muito complica-

do e é possível tentar renegociar dívi-
das ou rever contratos, como de aluguel 
ou financiamento da casa para reduzir 
o impacto no orçamento familiar nes-
te primeiro momento. Se estiver sem 

dinheiro ou atrasado com pagamen-
tos deste tipo, a sugestão é procurar a 
imobiliária ou o banco para buscar uma 
solução conjunta. Isso também serve 
para contas de luz, telefone e água e 
mensalidade escolar. Em situação de 
desemprego, é importante lembrar de 
pagar primeiramente as contas que in-
cidem juros elevados, como cheque es-
pecial e cartão de crédito.

“Entendemos que a situação atual 
pode impactar as finanças pessoais e 
das empresas. Por isso, as instituições 
financeiras estão dispostas a analisar 
caso a caso, como o tempo de conta 
aberta, o histórico de adimplência, pa-
ra ajudar as pessoas da melhor forma 
possível”, explica a gerente.
l DICA 3 - CORTE GASTOS DESNE-

CESSÁRIOS
Esse é o momento de fazer escolhas, 

portanto, evite compras por impulso que 
podem piorar ainda mais a situação. Es-
sa é a hora de avaliar se existem coisas 
que você poderia abrir mão neste mo-
mento mais delicado. Por exemplo: re-
duzir compras por impulso na internet; 
renegociar contratos de telefone e TV; 
plataformas de streaming; entre outros.
l DICA 4 - COzINHE EM CASA

Como está todo mundo em quarente-
na, dentro de suas casas, essa opção é 

uma das melhores para reduzir gastos 
com alimentação. Aproveite o momen-
to para cozinhar mais em casa. Ou ten-
te escolher restaurantes que realizam 
promoções. Faça uma organização do 
que vai cozinhar na semana e procure 
nos supermercados itens com preços 
melhores, fazendo substituições inte-
ligentes. Cozinhar em casa neste pe-
ríodo pode reduzir em até 20% o valor 
gasto com alimentação.
l DICA 5 - vENDA E TROCA

Se neste período a grana estiver cur-
ta e você tem itens parados em casa 
que poderiam ser trocados ou vendi-
dos, aproveite o momento. Você pode 
vender peças que não usa mais, como 
roupas, sapatos, eletrônicos etc.

O Sicredi desenvolveu um aplicativo, 
chamado Sicredi Conecta, que permite 
que associados da instituição financei-
ra anunciem e vendam produtos e ser-
viços entre si. Mais de 10 mil usuários 
já utilizam a plataforma. Desenvolvido 
pela startup Hallo, a ferramenta tem si-
do usada não apenas como uma ma-
neira de manter a operação de empre-
sas em andamento, mas também por 
pessoas que querem adquirir e comer-
cializar produtos e serviços sem sair de 
casa, de forma segura e por meio das 
facilidades de pagamento oferecidas 
pelo Sicredi.

“Queremos beneficiar associados 
e a comunidade local que precisam 
continuar gerando renda neste pe-
ríodo. Por meio do aplicativo, conec-
tamos pequenos e médios negócios 
aos seus clientes potenciais, fazen-
do a economia girar, sem sair de ca-
sa”, explica Adriana.

Para a gerente de negócios, o mo-
mento pede também uma reorganiza-
ção financeira, para controlar os gastos 
já previstos e cuidar para não fazer no-
vas dívidas. “É importante rever o que 
de fato é importante para a família, pa-
ra que situação financeira não impac-
te em despesas mais importantes co-
mo educação e saúde, por exemplo. A 
falta de gerenciamento, em casos mais 
graves, pode inclusive mudar o esti-
lo de vida familiar”, finaliza Adriana.

 aSSESSORIa DE IMPRENSa

Sicredi
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Whatsapp impõe novo 
limite para número de
mensagens encaminhadas

à  aPP

O objetivo é restringir a capacidade de informações falsas

O 
WhatsApp, des-
de terça-feira, 7, 
colocou um novo 
limite na hora de 
encaminhar men-
sagens que che-

gam pelo aplicativo. O objetivo é 
restringir a capacidade de informa-
ções falsas se espalharem pela pla-
taforma — algo que virou um pro-
blema nos últimos anos e é mais 
preocupante agora que o mundo 
enfrenta a pandemia do novo co-
ronavírus.

Atualmente, os conteúdos troca-
dos pelo WhatsApp podem ser re-
enviados a até cinco contatos de 
uma só vez. A partir de agora, as 
mensagens que forem altamente 
replicadas poderão ser encaminha-
das para apenas uma pessoa, gru-
po ou lista de transmissão de ca-
da vez. Com a medida, o serviço de 
bate-papo coloca em prática duas 
novidades de uma só vez.

A primeira delas é dar uma utili-
dade para as “mensagens encami-
nhadas com frequência”. não sei 
se vocês perceberam, mas alguns 
conteúdos passados adiante come-
çaram a ser classificados dessa for-
ma no ano passado. O indicativo 
são as setas duplas ao lado da pa-
lavra “encaminhadas”.

Esse conceito nasceu nas versões 
de teste do WhatsApp e valia ape-
nas para grupos. A ideia nesses ca-
sos era dar aos administradores o 
poder para limitar o envio de con-
teúdos que já tivessem circulado 
bastante pelo aplicativo. Este ti-
po de mensagem tem maior chan-
ce de fazer parte de uma corrente 
de desinformação.

“Observamos um aumento signi-
ficativo na quantidade de encami-
nhamentos. De acordo com nossos 
usuários, eles podem fazer com que 
eles se sintam sob pressão, além 
de contribuir para a disseminação 
de informações erradas. Acredita-
mos que é importante diminuir a 
propagação dessas mensagens pa-

ra manter o WhatsApp um lugar 
para conversas pessoais”, afirma 
a empresa em comunicado.

Com o anúncio desta terça, as 
“mensagens encaminhadas com 
frequência” passam a não poder 
mais ser repassadas a várias pes-
soas de uma vez só. Como elas 
são mensuradas? Simples: quais-
quer conteúdos que sejam envia-
dos mais de cinco vezes caem nes-
se critério.

A segunda novidade do anúncio 
é a restrição propriamente dita no 
encaminhamento. Ela valerá para 
qualquer tipo de mensagem, inde-
pendentemente se seu conteúdo 
for falso ou verdadeiro.

Para entender melhor, imagine 
a seguinte situação: alguém criou 
uma mensagem sobre um mega-
desconto no supermercado e en-
viou para um grupo do bairro. Al-
guém gostou e encaminhou para 
outras duas pessoas. Outro sujei-
to mandou para mais três. Se al-
gum deles quiser mandar o con-
teúdo para você e mais quatro, só 
poderá encaminhar para uma pes-
soa de cada vez.

na prática, quer dizer que uma 
mensagem pode ser encaminha-
da para cinco pessoas uma única 
vez. Para o WhatsApp, isso reduz a 
“viralidade” de alguns conteúdos. 
O aplicativo chama atenção ainda 
para o fato de ser um dos poucos 
serviços a restringir a capacidade 
de seus usuários espalharem men-
sagens, enquanto todos os outros 
incentivam a criação e o compar-
tilhamento.

não é a primeira vez que o What-
sApp diminui o número de pesso-
as para quem uma mensagem po-
de ser encaminhada.

Até julho de 2018, um usuário po-
dia repassar algum conteúdo a 250 
contatos de uma só vez. naquele 
momento, esse número caiu para 
20.

A decisão foi uma resposta aos 
linchamentos que ocorreram na Ín-
dia após mensagens falsas disse-
minarem o boato de crianças es-
tavam sendo sequestradas por 
ladrões e abusadores sexuais. Mais 
de 20 pessoas foram mortas após 
as mensagens as identificarem co-
mo os culpados.

Elogiada por muitos, a medida foi 
criticada por quem viu uma limita-
ção em sua capacidade de se co-
municar, como o então candidato à 
presidência Jair Bolsonaro. Ele che-
gou a mencionar que, uma vez no 
cargo, tentaria reverter a restrição.

Isso não só não ocorreu, como a 
limitação foi ampliada pelo What-
sApp meses depois. De 20 encami-
nhamentos, o app reduziu para cin-
co em janeiro de 2019.

Além disso, o WhatsApp infor-
ma que tem banido por mês dois 
milhões de contas que tentam en-
viar mensagens automatizadas ou 
em massa.

Por outro lado, o aplicativo lançou 
em suas versões de teste um novo 
recurso. Ao tocar em um ícone de 
lupa, é possível buscar na internet 
se a informação encaminhada por 
um contato é verdadeira ou não. O 
WhatsApp espera que caia a circu-
lação de rumores e notícias falsas, 
caso os usuários chequem a vera-
cidade do conteúdo antes de pen-
sar em repassá-lo.

Fonte: Uol
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MALHAÇÃO
Quarta-feira, 17h30

Keyla insiste para que Tato reflita sobre a deci-
são de cuidar do bebê ao seu lado, mesmo não 
sendo o pai biológico. Keyla dá ao filho o nome 
de Antônio, em homenagem à mãe. Roney per-
mite que Tato se mude para sua casa com Keyla 
e o bebê. Passam-se dois meses. As meninas vi-
sitam Keyla e Tonico e comemoram sua amiza-
de. Anderson e Tina se interessam um pelo ou-
tro. Juca se insinua para Ellen, que tenta ajudar 
Jota com o computador. Ellen, Lica e Tina discu-
tem e afirmam que não são mais amigas.

TOTALMENTE DEMAIS
Quarta-feira, 19h15

Lu fica arrasada ao perceber que Carolina está 
flertando com Rafael. Rafael aproveita para se 
aproximar de Lorena. Max leva Lu para a boate 
de sempre e acabam encontrando Rafael e Lore-
na. Max percebe que Lu vai ao encontro de Ra-
fael e, para impedir que a amiga se decepcione 
mais uma vez, a beija diante do fotógrafo. Rosân-
gela e Maristela brigam por causa de Florisval. 
Rosângela avisa a Cleide que conseguirá um ad-
vogado para colocar Florisval na cadeia por fal-
ta de pagamento de pensão. Jonatas insinua pa-
ra a mãe que está apaixonado por Eliza. Jojô tira 
uma foto comprometedora de Carolina e amea-
ça mostrar a Arthur.

NOvO MUNDO 
Quarta-feira, 18h00

Guayi se incomoda com o encantamento de Jaci-
ra por Joaquim. Leopoldina tenta falar com Anna 
sobre sua noite de núpcias. Elvira rouba a mala 
de uma mulher no porto. Guayi ataca Joaquim 
ao vê-lo pintar o rosto de Jacira. Miguel fala so-
bre noémie na frente de Leopoldina. Thomas se 
preocupa com o conteúdo do baú do capitão Mill-
man. Germana observa Sebastião conversando 
com Wolfgang e Schultz. Elvira pede para se hos-
pedar na estalagem. Joaquim diz a Padre Olinto 
que precisa sair da aldeia o quanto antes. Wol-
fgang compra uma chácara de Sebastião. Tho-
mas percebe a vontade de Piatã de ir para a ex-
pedição com Ferdinando e Letícia.

AS AvENTURAS DE POLIANA 
Quarta-feira, 20h30

Disfarçado de Leandro, Zóio leva Mirela ao ci-
nema. Gleyce e Verônica desconfiam de que 
Waldineusa possa ter as roubado. Filipa e Pa-
ola ajudam Ester a criar perfis em redes so-
ciais. Após a campanha do Espelho Amigo, 
Filipa vira meme na internet. Marcelo e Lui-
sa brigam. Verônica e Gleyce pedem descul-
pa para Arlete e a convidam de volta para o 
CLP. Guilherme pede que a avó ajude Raquel 
financeiramente para que a menina possa ir 
para a Austrália. Claudia e Joana decidem se-
guir Sérgio. Poliana conta a Pendleton que seu 
maior sonho é se tornar uma grande atriz, co-
mo sua mãe.

AMOR SEM IGUAL
Quarta-feira, 20h50

na clínica, Cindy lamenta com Antônio o roubo 
não ter dado certo para ela e que vai ficar sem a 
parte do dinheiro e que ainda se arriscou por na-
da. Fonseca chega a delegacia para levar Cindy. 
Antônio vê Fonseca na clínica e corre para avi-
sar Cindy que ela precisa fugir de lá, mas não dá 
tempo e ela se esconde. Fonseca liga para Bernar-
do e diz que Cindy sumiu. Poderosa diz a Hugo e 
Miguel que vai cuidar de Maria Antônia. Antônio 
chega ao sítio de Miguel carregando Cindy no co-
lo, desmaiada, e pede socorro. Poderosa faz com-
pressa em Cindy. Antônio revela que Ramiro atirou 
em Cindy. Miguel tenta ligar para a polícia, mas 
Antônio impede.

FINA ESTAMPA
Quarta-feira, 21h00

Teodora é recriminada por ter abandonado Quin-
zé e o filho para ficar com Wallace. Tereza Cristi-
na organiza sua festa. Ellen suspeita de que Va-
nessa esteja interessada em Renê, mas Patrícia 
não acredita. Esther diz a Paulo que vai procurar 
Danielle para conversar sobre uma possível gra-
videz. Danielle é avisada de que seu irmão mor-
reu em um acidente de carro. Griselda obriga 
Quinzé a prometer para Wallace que não impor-
tunará mais Teodora. Renê cozinha para Grisel-
da. Tereza Cristina liga para Renê e ouve a voz 
de Griselda.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRIES 
A Lua cheia jogará luz no 
casamento e sociedade. 

Assuntos financeiros interferirão nos 
planos e cobrarão ajustes. Dia positivo 
para esclarecer dúvidas nos relacio-
namentos, unir a equipe e criar uma 
rede forte. Valerá aumentar a presen-
ça online e promover maior interação 
em grupos. Chances para o amor vi-
rão das redes sociais. novo roman-
ce começará como amizade virtual. 

TOURO
O trabalho continuará em 
crescimento mais lento, 

porém sólido. Hoje será um dia posi-
tivo nas finanças e na carreira. Você 
poderá iniciar uma parceria ou obter 
um benefício e garantir sucesso dos 
empreendimentos. A Lua cheia im-
pulsionará projetos e trará mais con-
fiança no futuro. Mantenha a saúde 
equilibrada não se expondo a riscos 
desnecessários. 

GêMEOS
Ideias luminosas e mui-
ta criatividade marca-

rão esta Lua cheia em harmonia com 
seu signo. Desenvolva novas habili-
dades. Aproveite o período em casa 
para pesquisar dicas de beleza, cur-
sos on-line, participar de novos gru-
pos nas redes sociais e alimentar a 
curiosidade. Amor com mais confian-
ça, união e planos a dois para o fu-
turo. Renove a fé e reinvente a vida.

CâNCER
Conforto, harmonia nas 
relações e união com a fa-

mília criarão um clima protetor, ho-
je. Cuide de detalhes e deixe a casa 
mais bonita com pequenas adapta-
ções nos espaços. Hora de buscar res-
postas dentro de você. Ajuste expec-
tativas às limitações deste momento. 
A confiança no amor crescerá a ca-
da dia. Assuma sua melhor versão e 
mantenha a calma. Soluções virão! 

LEÃO
Parcerias surgirão espon-
taneamente. A Lua cheia 

intensificará as comunicações e con-
tatos. Bom para divulgar o trabalho, 
motivar a equipe, firmar novas re-
lações e fazer parte de um mundo 
maior. Some forças com amigos e não 
se sinta só. Dividir responsabilidades 
trará mais leveza e segurança no ca-
samento ou relacionamentos próxi-
mos. Abertura para novos projetos.

vIRGEM 
A Lua cheia trará soluções 
financeiras e iniciativas 

para manter a estabilidade. Adapte 
a rotina aos novos tempos. Trabalho 
remoto manterá a produtividade alta. 
Vênus na área da carreira favorece-
rá os relacionamentos profissionais. 
Apoios e novas propostas garanti-
rão segurança nesta fase de impre-
vistos e de mudanças na rotina. En-
tendimento sem palavras no amor. 

LIBRA 
Ótimas relações, prestígio 
e aumento de liderança 

marcarão a Lua cheia em seu signo. 
Assuma maior controle da ansiedade 
e organize a rotina em casa. Cuidar 
da beleza jogará a autoestima para 
cima. Amor, mesmo que virtual, se-
rá inspirador. Solte a curiosidade em 
novos relacionamentos e conte com 
maior poder de conquista. Boas no-
tícias de alguém de longe.

ESCORPIÃO
Os sonhos trarão revela-
ções. Aproveite a Lua cheia 

para consultar o mundo interior, rela-
xar e aliviar tensões. Bom momento 
na terapia e nas práticas espirituais. 
Mantenha suas energias equilibradas 
e aumente a tolerância nos relaciona-
mentos próximos. Atividades criati-
vas ganharão impulso hoje. O tempo 
em casa será produtivo. Desenvolva 
ideias e apoie a família.

SAGITÁRIO
Contato com amigos ani-
mará o clima nesta Lua 

cheia que também intensificará ati-
vidades em grupos e fortalecerá sua 
posição na equipe de trabalho. En-
contre novas maneiras de estar jun-
to. Ferramentas tecnológicas permi-
tirão manter a produtividade alta e 
agilizar a interação com parceiros. 
Reuniões, entrevistas, vendas e ex-
posição de ideias serão feitas on-line. 

CAPRICóRNIO
Imprevistos financeiros 
cobrarão soluções rá-

pidas. Mude conceitos e aumente 
seus rendimentos com projetos ori-
ginais. Relações de trabalho conti-
nuarão aquecidas. Aproveite a Lua 
cheia para impulsionar a carreira. 
Caminhos para o futuro estarão ilu-
minados. Fique de olho nas oportu-
nidades de associação e some for-
ças com parceiros. União familiar.

AqUÁRIO
Radar ligado em tudo que 
acontece incluirá notícias 

boas também. A Lua cheia aponta-
rá caminhos de desenvolvimento e 
trará mais confiança nas relações. 
Fale com quem está longe e fortale-
ça vínculos afetivos. Área financei-
ra com perspectivas positivas. Or-
ganize contas, faça a declaração de 
renda e planeje estudos. Amor com 
maior estabilidade e entendimento.

PEIXES
Planos de mudança ga-
nharão força, com a Lua 

cheia que também intensificará o 
amor e os cuidados com a família. 
Mantenha o coração tranquilo e a 
mente aberta. Conversas com ami-
gos inspirarão boas soluções. Apro-
veite esta fase de restrições impos-
tas pela pandemia para dar um toque 
especial nos detalhes da casa e dei-
xar tudo mais bonito à sua volta. 
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à  aCUSaÇÕES DE ESTUPRO

Entrevista com o 
brother seria exibida
no último domingo, 
mas foi cancelada

celebridades

N
este domingo, 5, 
a Rede Globo iria 
exibir uma entre-
vista exclusiva 
com o ex-BBB Fe-
lipe Prior, mas nin-

guém pôde assistir. A emissora con-
firmou ao jornalista Léo Dias, do Uol, 
o cancelamento e também revelou o 
motivo: as recentes denúncias con-
tra o arquiteto. 

“não haverá mais a matéria no 
Fantástico que abordaria a votação 
histórica do BBB. A Globo é veemen-
temente contra qualquer tipo de vio-
lência, como se percebe diariamen-
te em seus programas jornalísticos e 
mesmo nas obras do entretenimen-
to, e entende que cabe às autorida-
des a apuração rigorosa de denún-
cias como as que foram feitas contra 
Felipe Prior”, informou a comunica-
ção da emissora ao colunista.

A pauta da entrevista seria como 
o ex-BBB se sentiria em sair de um 
confinamento para outro: da casa do 
Big Brother para o isolamento social, 
devido a pandemia do novo corona-
vírus, o covid-19. A rede Globo che-

após denúncias, 
Rede Globo cancelou 
participação de Felipe 
Prior no
Fantástico

gou a trabalhar com a hipótese de 
exibir o material e com o comunica-
do das denúncias ao final da entre-
vista. Mas optou por descartar o con-
teúdo por completo.

As denúncias de estupro contra 
Prior estouraram na sexta-feira, 3. 
Curiosamente, ele chegou a afirmar 
pouco antes que, até então, só esta-
va conhecendo o lado bom da fama. 
De acordo com a Marie Claire, Prior 
é acusado por três mulheres de es-
tupro. Os fatos teriam ocorrido entre 
2014 a 2018. A InterFau, festa uni-
versitária em que os eventos teriam 
ocorrido, soltou uma nota oficial co-
municando que ele foi banido da co-
memoração para garantir a seguran-
ça de todos. Confira o comunicado:

Fonte: Jetts

acesse nosso site: 
www.oextra.net
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Ronaldinho e assis pagam 
fiança milionária e vão 
para prisão domiciliar

à  Em CaSa

Atriz está acionando sua equipe para processar internautas

A 
Justiça do Para-
guai aceitou nes-
ta terça-feira 7 o 
pedido de prisão 
domiciliar de Ro-
naldinho Gaúcho 

e Roberto de Assis Moreira, seu 
irmão e empresário. O juiz Gusta-
vo Amarilla aceitou os termos e os 
irmãos terão de desembolsar 1,6 
milhão de dólares (cerca de 7,8 mi-
lhões de reais) de fiança para dei-
xar o Grupamento Especializado 

da Polícia nacional. Ronaldinho e 
Assis, no entanto, não poderão re-
tornar ao Brasil imediatamente. 
Os dois ficarão detidos preventi-
vamente em um hotel de luxo na 
capital Assunção, em quartos se-
parados e sob monitoramento po-
licial constante. 

Os irmãos Assis Moreira com-
pletaram na segunda 6 um mês 
de detenção, sob acusação de te-
rem usado passaportes falsos para 
ingressar no país. Os advogados 

de Ronaldinho já haviam tentado 
a prisão domiciliar, mas o juiz in-
deferiu o pedido, considerando a 
possibilidade de fuga – caso retor-
nassem ao Brasil, os irmãos não 
seriam extraditados ao Paraguai 
– e aguardando a perícia nos te-
lefones celulares do ex-jogador e 
de Assis.

Embora o dinheiro para o pa-
gamento da fiança saia direto de 
uma conta particular de Ronaldi-
nho, uma empresa paraguaia, de 

nome M360, servirá como inter-
mediadora da transação. O Mi-
nistério Público paraguaio disse 
não se opor ao pedido de prisão 
domiciliar dos brasileiros pois a 
perícia nos telefones celulares de 
Ronaldinho e Assis foi concluída. 
Os promotores dizem que, apesar 
da decisão, a investigação sobre 
a participação da dupla em outros 
crimes seguirá.

Fonte: Veja
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Bruna Marquezine irá 
processar haters que a 
agrediram verbalmente

à  PELA WEB

Atriz está acionando sua equipe para processar internautas

A
pós dar sua opi-
nião nas redes so-
ciais sobre o Big 
Brother Brasil, a 
atriz Bruna Mar-
quezine recebeu 

uma enxurrada de críticas. E al-
gumas passaram dos limites. Ago-
ra, ela está acionando sua equipe 
para processar os internautas que 
a agrediram verbalmente. E con-
ta com os fãs. 

nesta segunda-feira, 6, sua as-
sessoria enviou uma carta aos fã-
-clubes pedindo denúncias de “ca-
lúnias, comentários maliciosos, 
divulgações de informações falsas 
e postagens que incluem conteúdos 
de ataques pessoais”. Com a ajuda 
dos fãs da atriz, a agência pretende 
levar os “haters” à Justiça.

A decisão partiu depois que um 
perfil fez ofensas no aspecto moral 
e pessoal contra a atriz, sem rela-
ção com sua opinião. Ou seja, ela 
não irá processar quem simples-
mente não concordou ou criticou 
sua torcida pela influencer Manu 
Gavassi.

Fora das redes sociais, Bruna ha-
via acabado de estrear “Vou nadar 
Até Você”, que não estreou bem nas 
bilheterias antes da pandemia do 
coronavírus fechar salas de cine-
mas. Ela deve estrelar outras pro-
duções assim que a crise passar.

Fonte: MSN
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Ministro de Israel que 
chamou a Covid-19 de 
‘punição divina aos gays’ 
está com a doença

à  SERÁ QUE ELE É?

Litzman teria violado as diretrizes de seu próprio ministério sobre distanciamento social

 Da REdaÇãO

contato@oextra.net

L
itzman teria violado 
as diretrizes de seu 
próprio ministério 
sobre distanciamen-
to social para conti-
nuar participando de 

cultos de orações. Além de minis-
tro da Saúde de Israel, Yaakov Lit-
zman é líder do partido ultra-or-
todoxo ‘Judaísmo Unido da Torá’. 
Testemunhas disseram que ele foi 
visto rezando nas casas de outros 
membros de sua congregação reli-
giosa, apesar das recomendações 
de isolamento.

A esposa do ministro, Chava, tam-
bém foi diagnosticada com corona-
vírus. Os dois tiveram nos últimos 
dias contatos próximos com o pri-
meiro-ministro de Israel, Benjamin 
netanyahu, e vários outros altos fun-
cionários do governo.

no mês de março, durante discurso 
em que falou sobre as suas crenças 
a respeito da origem do coronavírus, 
Yaakov Litzman disse a seguidores: 
“É um castigo divino contra a ho-
mossexualidade”.

Em 2016, Yaakov Litzman vo-
tou pela derrubada da permis-

são de uniões civis homoafetivas. 
Ele também foi contra a legaliza-
ção da adoção de crianças por ca-
sais homossexuais e, ainda, con-
tra a possibilidade de parceiros 
do mesmo sexo de soldados is-
raelenses mortos receberem os 

mesmos benefícios de casais he-
terossexuais.

na semana passada, perguntado 
se as recomendações de quarente-
na seriam derrubadas antes da Pás-
coa, ele disse: “Oramos e esperamos 
que o Messias chegue antes da Pás-

coa. Tenho certeza de que Ele virá e 
nos levará para fora, como Deus nos 
tirou do Egito. Em breve estaremos 
livres e o Messias virá e nos salvará 
de todos os problemas do mundo”.

Fonte: Blog do Esmael
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social

vitin 
Minerinho 
comemora 
mais um 
aniversário 
em clima de 
muita festa!

Daiane Pupim 
celebra a 

chegada da 
nova idade em 
grande estilo. 

Parabéns!

Cinthia 
Borim 

completa 
mais um 

ano de 
vida nesta 

quarta-
feira. 

Felicidades!


