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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 10/09/21

 32°

 18°

8mm 
90%


chuva

57% 
29%

S 
17km/h


vento

06:22h 
18:14h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

SÁB - 11/09/21

 33°

 18°

5mm 
90%


chuva

66% 
25%

SE 
17km/h


vento

06:21h 
18:14h

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

DOM - 12/09/21

 37°

 19°

0mm 
0%


chuva

56% 
14%

E 
18km/h


vento

06:20h 
18:15h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 13/09/21

 40°

 21°

0mm 
0%


chuva

29% 
12%

NNE 
19km/h


vento

06:19h 
18:15h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

TER - 14/09/21

 38°

 22°

0mm 
0%


chuva

25% 
11%

NNW 
20km/h


vento

06:18h 
18:15h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUA - 15/09/21
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noite
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sol
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noite
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sol
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noite
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sol
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noite
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noite
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Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens.
Chove rápido durante o dia e à noite.

NoiteTarde
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Município não registra novos casos de Covid nesta quinta

Pai do vice-prefeito
de Ouroeste é vítima
de sequestro
Criminosos eram foragidos do Presídio
de Frutal-MG e acabaram presos

Momento em que vítima 
de sequestro entra em 

viatura da Polícia Militar

O empresário rural e ex-vere-
ador Valdevino dos Santos, 
popularmente conhecido 
como ‘Vino’, de 71 anos, 

morador em área rural de Ouroeste 
foi vítima de sequestro ocorrido no 
início da tarde desta quinta-feira, 09. 
Página A13

Grandes ocorrências foram registradas no município e região.                 Página A9

Incêndios
são controlados por equipes da
Defesa Civil de Fernandópolis

Águia venceu a partida de virada com gols de Iuri 
e Rychard; Kauan marcou para os donos da casa

Fefecê impõe primeira 
derrota ao Mirassol no 
Paulista e entra no G3

O Fefecê conseguiu aproveitar as fa-
lhas do sistema defensivo do Mirassol 
e garantiu a vitória, de virada, por 2 a 
1, nesta quinta-feira, dia 9, no estádio 

José Maria de Campos Maia, em Mi-
rassol. A partida foi válida pela sexta 
rodada do Campeonato Paulista Sub-
20 – 1ª Divisão. Página A10

Fausto Pinato 
trabalhou ao 
lado de Michel 
Temer pela 
pacificação 
política do país

Página A4



A2 | Brasil | SEXTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 2021  

Pelo 2º dia consecutivo, 
caminhoneiros bloqueiam 
estradas em vários estados
Há manifestações confirmadas em rodovias de pelo menos 16 estados

à  PROTESTO

C
aminhoneiros que são 
a favor do governo do 
presidente Jair Bolso-
naro ainda promovem 
manifestações em 
rodovias de 15 Esta-

dos nesta quinta-feira, 9, causando 
transtornos e atrasos em cargas.

No boletim divulgado às 8h30, o 
Ministério da Infraestrutura infor-
mou que, com base em informações 
da Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
eram registrados pontos de concen-
tração “com abordagem a veículos 
de cargas” em 15 Estados. São es-
tes: Santa Catarina, Rio Grande do 
Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato 

Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, 
Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, 
Maranhão, Roraima, Pernambuco 
e Pará.

Segundo o ministério, houve 10% 
e redução de ocorrências de blo-
queio desde o boletim anterior, da 
madrugada desta quinta. O minis-
tério também informou que corre-
dores logísticos foram liberados 
pela PRF em: Minas Gerais, na BR-
040; Rio de Janeiro, na BR-116 (Du-
tra/Barra Mansa) e BR-040 (Reduc); 
Espírito Santo, na BR-101; Paraná, 
na BR-376 e Goiás, em Anápolis, 
na BR-153.

O órgão também informou que não 
há mais pontos de interdição em 
rodovias federais, com exceção da 
BR-174 em Roraima, onde o protesto 

promovido por indígenas e não tem 
relação com o movimento de cami-
nhoneiros.

Os bloqueios começaram durante 
as manifestações do 7 de Setembro 
convocadas pelo presidente Jair Bol-
sonaro e seguiram durante a quarta-
feira. Ainda segundo o ministério, a 
composição das mobilizações é he-
terogênea, “não se limitando a de-
mandas ligadas à categoria” e não 
há previsão de que os bloqueios nas 
rodovias afetem o abastecimento de 
produtos no País.

As concentrações já preocupam 
distribuidoras de combustíveis, que 
temem desabastecimento de produ-
tos como gasolina e óleo diesel.

Na noite de quarta-feira, para ten-
tar conter os protestos, o próprio 

presidente Bolsonaro gravou um 
áudio e o ministro de Infraestrutra, 
Tarcísio de Freitas, um vídeo para 
tentar desmobilizar os manifestan-
tes. Na mensagem, Bolsonaro trata 
os caminhoneiros como “aliados” e 
apela para que os manifestantes de-
sobstruam as vias porque “atrapalha 
nossa economia”.

Além das manifestações nas ro-
dovias, caminhoneiros também se-
guem bloqueando vias da Esplanada 
dos Ministérios, em Brasília. Os ma-
nifestantes viraram a noite no local, 
mesmo depois de uma operação com 
mais de 40 viaturas para tentar reti-
rar os caminhões estacionados irre-
gularmente nas faixas em frente aos 
ministérios e remover uma cozinha 
improvisada no local.

Os bloqueios começaram durante as manifestações do 7 de Setembro 
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Com o avanço da 
vacinação, Assembleia 
Legislativa de SP retoma 
sessões presenciais
Parlamentares repercutiram as manifestações do 7 de Setembro

O evento foi organizado pela Frente Parlamentar de Desenvolvimento Econômico Regional

à  DE VOLTA À ALESP

A 
Assembleia Legisla-
tiva do Estado de São 
Paulo retomou, na 
quarta-feira (8/9), as 
sessões presenciais, 
após seis meses com 

as atividades realizadas em ambien-
te virtual. Na tribuna do plenário Jus-
celino Kubitschek, os parlamentares 
repercutiram, principalmente, atos 
promovidos no 7 de Setembro.

Na tribuna, a deputada Adriana 
Borgo (PROS) agradeceu os profis-
sionais de segurança pública que 
trabalharam nas manifestações e, 
na avaliação dela, “ajudaram o povo 
brasileiro a dar um show de cidada-
nia e patriotismo” com atos pacíficos.

Conte Lopes (PP) afirmou que as 
manifestações foram uma demons-
tração de força para o presidente Jair 
Bolsonaro. Segundo ele, havia mais 
de 2,5 milhões de pessoas na aveni-
da Paulista. “O povo está apoiando 
o presidente”, disse o parlamentar.

Já Leticia Aguiar (PSL) comentou 
sobre o ato realizado em São José dos 

Campos. “Foi uma manifestação pa-
cífica, ordeira, em prol do Brasil, re-
forçando mais uma vez o nosso apoio 
ao presidente, que tem tentado co-
mandar o país, sendo enormemente 
perseguido”, falou a parlamentar.

O deputado Douglas Garcia (PTB) 
também defendeu os atos a favor do 
presidente. “Foi um ato cívico, moral, 
onde as pessoas estavam indo com 
famílias, em defesa da liberdade, e 
nada além da liberdade”. “A demo-
cracia foi exercida de forma plena 
ontem na avenida Paulista”, afirmou.

Emidio de Souza (PT) afirmou que 
o Brasil viveu um dos dias mais 
“tristes” e “ameaçadores” da sua 
República. Para ele, a data, que de-
veria ser de celebração da unidade 
nacional, foi marcada por “um ato 
odioso, antidemocrático, que prega 
o rompimento institucional”.

“Em um país que enfrenta a pan-
demia que já levou quase 600 mil 
vidas, não houve uma só palavra 
do presidente da República sobre a 
crise sanitária; sobre os 15 milhões 
de desempregados do nosso país; 
sobre o fato da Amazônia estar em 
chamas e estarmos perdendo uma 

guerra ambiental; nem sobre a crise 
hídrica, que fez as contas de ener-
gia elétrica aumentarem, e ameaça o 
abastecimento de água no país como 
um todo”, afirmou.

A deputada Professora Bebel (PT) 
apoiou o ato realizado contra Bol-
sonaro no Vale do Anhangabaú, na 
Capital, e enfatizou: “Não lutamos 
durante mais de 20 anos contra a di-
tadura para que um presidente, que 
foi legitimamente eleito, se utilizasse 
do palanque, da forma como utilizou, 
para fazer um ataque à democracia”.

Outros assuntos também foram 
abordados na tribuna do plenário. O 
líder do governo na Alesp, deputado 
Vinicius Camarinha (PSB), falou so-
bre medidas do Executivo voltadas 
à educação. Segundo ele, no ano de 
2018 havia 260 escolas em tempo 
integral no Estado, e hoje são 1.658. 
“De 100 mil alunos fomos para 1 mi-
lhão de alunos em tempo integral. 
Isso significa menos adolescentes 
nas ruas”, afirmou.

Camarinha também defendeu a 
qualidade da alimentação oferecida 
nas instituições de ensino e desta-
cou o aumento do investimento des-

tinado à zeladoria das escolas, que 
foi de R$ 7 mil para R$ 300 mil anu-
ais, por meio do Programa Dinheiro 
Direto na Escola Paulista (PDDE), 
aprovado pela Alesp em 2019. “Vem 
aí o PDDE do ensino técnico, das 
nossas Etecs e Fatecs”, anunciou.

REtOmAdA pREsEnciAl
A retomada presencial das sessões 

ordinárias e extraordinárias deverá 
respeitar medidas sanitárias. Más-
caras são obrigatórias e a higieniza-
ção do plenário e dos equipamentos 
serão intensificadas. Além disso, o 
acesso de funcionários e assessores 
aos locais onde serão realizados os 
encontros está restrito ao essencial.

As galerias do plenário Juscelino 
Kubitschek permanecem fechadas, 
enquanto os espaços destinados às 
assessorias das lideranças partidá-
rias, à imprensa interna e externa, e 
à mesa de som, deverão ser utiliza-
dos atendendo à exigência do uso 
de máscaras e respeitando o distan-
ciamento.

As reuniões de comissões perma-
necem em ambiente virtual. Atos e 
sessões solenes também, exceto por 
decisão da Presidência da Casa.
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à  TRÉGUA

Fausto Pinato trabalhou ao 
lado de Michel Temer pela 
pacificação política do país
Declaração do presidente veio após reuniões com participação do fernandopolense

A
migo do ex-presi-
dente da Repúbli-
ca Michel Temer, o 
deputado federal 
Fausto Pinato (PP
-SP) atuou de for-

ma determinante na pacificação 
política que resultou na trégua do 
presidente da República Jair Bolso-
naro, frente às ameaças de ruptura 
democrática.

Sob orientação de Temer e de po-
líticos do Partido Progressitas, Bol-
sonaro fez um discurso de apoio e 
agradecimento à China na reunião 
de líderes dos países do BRICS. 
Em seguida, ligou para o ministro 
do Supremo Tribunal Federal (STF) 
Alexandre de Moraes e selou paz.

À tarde, o presidente Bolsonaro 
publicou a ‘Declaração à Nação’, 
na qual apoia a harmonia entre os 
poderes da República e seus mem-
bros.

Para Fausto Pinato, esta quinta-
feira, dia 9 de setembro de 2021, foi 
histórica para o Brasil. Mais uma vez, 
o diálogo e o respeito prevaleceram. 

“Estive ao lado do presidente Te-
mer buscando o apoio necessário 
para mudar o cenário político do 
Brasil. Tivemos o apoio do minis-
tro-chefe da Casa Civil, Ciro No-

Pinato em almoço com Temer ocorrido na quarta-feira, 08; ex-presidente reuniu-se 
com Bolsonaro nesta quinta-feira, 09, e, após, divulgou Carta à Nação
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gueira, e do presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira, nessa 
engenharia. O presidente Bolsona-
ro compreendeu a nossa proposta e 
foi sensível à mudança de postura”, 
afirmou Pinato.

Como presidente das frentes par-
lamentares Brasil-China e dos BRI-
CS no Congresso Nacional, Fausto 

Pinato disse que as declarações do 
presidente do Brasil à China foram 
essenciais à manutenmção das re-
lações diplomáticas entre as duas 
nações. 

“Nós sempre estivemos no cami-
nho certo, mas fomos atacados pe-
los grupos ideológicos que interfe-
rem na governabilidade. A amizade 

Brasil-China vai muito além das re-
lações comerciais. Precisamos en-
tender que o respeito à democracia 
e à diplomacia são o abre-alas do 
Brasil para o mundo”, destacou o 
parlamentar.

Fonte: Assessessoria de
Imprensa Fausto Pinato
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à  OPORTUNIDADE

“Sebrae Aqui Ouroeste” 
abre inscrições para curso 
de empreendedorismo
O curso é ideal 
para aqueles que 
desejam estruturar 
sua ideia de negócio 
e se formalizar
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E
stão abertas no “Se-
brae Aqui Ouroeste” 
as inscrições para o 
curso voltado a po-
tenciais empresários/
empreendedores que 

desejam estruturar sua ideia de ne-
gócio e se formalizar.

O curso trata sobre empreen-
dedorismo, sua ideia de negócio, 
marketing e vendas, controles fi-
nanceiros e formalização de nego-
cio. Vale ressaltar que as vagas são 
limitadas.

O curso acontece de 27/09 a 
01/10, das 19 as 23h, na Secretaria 
Municipal de Educação, localizada 
na Av. dos Bandeirantes, nº 2050, 
no Jardim Sarinha.

Os interessados devem procurar o 
Sebrae Aqui Ouroeste, que está ins-
talado anexo ao Paço Municipal ou 
também podem fazer as inscrições 
pelo link: https://bit.ly/3fOExYy
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à  CAPACITAçãO

Prefeitura de Mira Estrela 
oferece curso gratuito 
de Equideocultura
Curso ensina como 
preparar o animal 
para a lida com o 
gado bovino

A 
Prefeitura de Mira 
Estrela juntamen-
te com o SENAR, 
FAESP e Sindicato 
Rural de Cardoso 
oferecem gratuita-

mente um curso de Equideocultura, 
que ensina como preparar o animal 
para a lida com o gado bovino. 

O curso irá acontecer entre os dia 
13 e 17 de setembro, na Estância VP, 
em Mira Estrela.

As inscrições podem ser feitas por 
telefone através dos números:
l Vandim: (17) 99702 2900 
l Cristiane: (17) 99792 0915
l Casa da Agricultura: (17) 3846 1228 
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Fernandópolis não 
registra novos casos de 
Covid-19 nesta quinta

à  BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Os casos tratados como suspeitos são 43
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O 
boletim epide-
miológico de Fer-
nandópolis desta 
quinta-feira, 9, 
não registrou ca-
sos positivos para 

coronavírus. O município tem, até 
o momento, 13.751 infectados pela 
doença, mesmo número em relação 
ao boletim de quarta-feira, 8. 

O informativo traz ainda 30.210 
testes negativos e 13.376 pacientes 
curados. Os casos tratados como 
suspeitos são 43. 

Até o momento, 347 pessoas mor-
reram devido às complicações da 
Covid-19 no município. 

Conforme deliberação da Secre-
taria Estadual da Saúde, todas as 
pessoas com síndromes gripais são 
testadas por meio da coleta de exa-
mes para o Covid-19. A testagem é 
realizada de acordo com o período 
de início dos sintomas, por PCR ou 
Teste Rápido.
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à  OCUPAçãO

Cai para 7 o número de 
pacientes internados por
Covid-19 na Santa Casa
São 6 pacientes de 
Fernandópolis e um 
de Ouroeste

A 
UTI própria para 
coronavírus da 
Santa Casa de Fer-
nandópolis tinha 
nesta quinta-feira, 
09 de setembro, 05 

pacientes confirmados para a do-
ença internados na ala. Outros 02 
pacientes confirmados estavam na 
enfermaria.

No total, são 07 pacientes interna-
dos em tratamento da Covid-19, um 
a menos do que no boletim anterior, 
sendo 06 de Fernandópolis e um de 
Ouroeste.

Os dados constantes no informati-
vo referem-se ao registro do número 
de pacientes internados no horário 
base de sua elaboração, conforme 
controle do Núcleo Hospitalar de 
Epidemiologia da Santa Casa Fer-
nandópolis.

Confira ao lado os dados do bole-
tim completo:

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  FOGO

Grandes ocorrências foram registradas nos últimos dias no município e região

Incêndios são controlados 
por equipes da Defesa 
Civil de Fernandópolis

A 
Defesa Civil de Fer-
nandópolis vem 
trabalhando de 
forma intensa nes-
te ano de 2021 no 
combate ao fogo, 

principalmente na área rural. Com 
o período de seca prolongado, vá-
rias ocorrências estão chegando 
para o órgão, que trabalha em au-

xílio ao Corpo de Bombeiros e uni-
dades brigadistas de várias usinas 
da região.

Nesta semana dois grandes in-
cêndios foram registrados no mu-
nicípio de Fernandópolis. No último 
domingo, 05, uma força-tarefa com-
bateu as chamas em uma empresa 
de reciclagens da cidade. Já nesta 
última quarta-feira, 08, a ocorrência 
foi registrada em algumas proprie-
dades rurais entre Fernandópolis e 
Macedônia.

“Chegamos a ter neste período de 
seca intensa ocorrências simultâ-
neas de queimadas e que precisa-
ram do nosso apoio. Sem dúvidas, 
tenho que agradecer a toda equipe 
que não têm medido esforços para 
auxiliar no combate as chamas. 
Agradeço também ao prefeito An-
dré Pessuto pelo apoio e rapidez em 
disponibilizar equipamentos e equi-
pes da Prefeitura nesse trabalho ”, 
destacou o coordenador da Defesa 
Civil Edmar de Oliveira.

AlERtA mÁXimO 
(FERnAndÓpOlis

 E REGiÃO)
A Defesa Civil alerta para nova alta 

de temperaturas na próxima sema-
na. Mesmo com uma relativa queda 
nesta quinta-feira, 09, e algumas 
pancadas isoladas de chuva, para 
os próximos dias existem poucas 
probabilidades de chuva que pos-
sam ser consideradas moderadas 
ou fortes, e os termômetros podem 
registrar até 40º.  

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  SUB-20

Águia venceu a 
partida de virada 
com gols de Iuri
e Rychard; Kauan 
marcou para os 
donos da casa

Fefecê impõe primeira 
derrota ao Mirassol no 
Paulista e entra no G3

O 
Fernandópolis Fu-
tebol Clube (Fefecê) 
conseguiu aprovei-
tar as falhas do sis-
tema defensivo do 
Mirassol e garantiu 

a vitória, de virada, por 2 a 1, nesta 
quinta-feira, dia 9, no estádio José 
Maria de Campos Maia, em Mirassol. 
A partida foi válida pela sexta roda-
da do Campeonato Paulista Sub-20 
– 1ª Divisão.

Kauan abriu o placar para o Miras-
sol. Iuri e Rychard marcaram para o 
Fefecê.

Com a vitória, o Fefecê aparece na 
terceira colocação do Grupo 1 com 9 
pontos somados enquanto o Miras-
sol, que conheceu a primeira derro-
ta na competição, está em segundo 
com 13 pontos.

O Fefecê volta a campo na próxima 
quinta-feira, dia 16, às 15h, contra o 
Tanabi, líder do grupo com 14 pon-
tos. A partida, válida pela sétima ro-
dada da competição, será no Ninho 
da Águia, em Fernandópolis.

sistEmA dE dispUtA
Na primeira fase os clubes joga-

rão dentro dos respectivos grupos 
em turno e returno, classificando-se 
para a segunda fase os três clubes 
com o maior número de pontos ga-
nhos em cada um dos grupos e os 
cinco melhores quartos colocados, 
independente do grupo a que per-
tença, considerados exclusivamen-
te os resultados obtidos nesta fase, 
observando-se, caso necessário, os 
critérios de desempate.

Jogadores do Fefecê durante comemoração da vitória no vestiário do estádio José Maria de Campos Maia

(17) 3442-2011  

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
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atos oficiais
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial nº 12/21
Processo nº 31/21

REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissional médico clinico geral 
para atendimento aos pacientes suspeitos de síndromes gripais - COVID-19

DESPACHO
Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL, dentro das normas da legislação 

em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/21, Adjudican-
do a licitação, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento 
para dele provenham seus legais efeitos à empresa LA DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA, inscrita 
no CNPJ. 39.904.642/0001-50, vencedor do item 01. 

Encaminha-se cópia do Pedido de Fornecimento ao Departamento de Contabilidade para o devido proces-
samento contábil.

Populina, 03 de setembro de 2021.
ADAUTO SEvERO PInTO

Prefeito Municipal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE COnTRATO
Contrato nº: 18/21

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Contratado: LA DE MATOS SERVICOS MEDICOS LTDA
Assinatura: 03/09/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de profissional médico clinico geral para 

atendimento aos pacientes suspeitos de síndromes gripais - COVID-19
Valor: R$ 33.270,00 
Prazo: 3(três) meses
Processo Nº 31/21 - Pregão Nº 12/21
TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA MUNICIPALIDADE COM A EMPRESA 

AGNO ANTONIO DA SILVA - ME
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo seu Prefeito Muni-

cipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a empresa AGNO ANTONIO DA SILVA - ME, 
com sede à com sede à Rua A, N. 2155, Distrito Industrial, CEP. 15670-000, Populina/SP, neste ato representada 
por seu sócio proprietário, conforme ATA REGISTRO DE PREÇO firmado em 03 de fevereiro de 2021, objeto 
de Processo Nº 03/21, Pregão Presencial Nº 03/21, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 11/21, Pregão Presencial 
Nº 03/21, Processo Nº 03/21, destinado ao registro de preço para futura e eventual aquisição de 350(trezentos e 
cinquenta) cestas básicas que serão entregues às famílias em situação de vulnerabilidade temporária do município 
de Populina, pelo período de 12(doze) meses, nos termos da Lei Municipal nº 1573 de 11 de outubro de 2016, 
para constar o reajuste de preços conforme segue: Açúcar Cristal, passando o valor para R$ 16,29, Agua Sanitária, 
passando o valor para R$ 4,38, Café torrado e moído, passando o valor para R$ 16,52, Frango Inteiro, passando 
o valor para R$ 26,75, Fubá passando o valor para R$ 3,29 e Óleo de Soja, passando o valor para R$ 9,40.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo Aditivo, as demais cláusulas 
e condições da Ata de Registro de Preço nº 11/21, Pregão Presencial Nº 03/21, Processo Nº 03/21, permanecem 
inalteradas e em pleno vigor

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 09 de setembro de 2021
ADAUTO SEvERO PInTO

Prefeito Municipal
AGnO AnTOnIO DA SILvA – ME

CnPJ. 07.227.172/0001-41
Agno Antonio da Silva

RG. 15.409.658-1
CPF. 087.183.688-24

Contratada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TERMO DE ADITIvO AO COnTRATO FIRMADO POR ESTA 
MUnICIPALIDADE COM A EMPRESA AGnO AnTOnIO DA SILvA - ME

Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada pelo seu Prefeito Muni-
cipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a empresa AGNO ANTONIO DA SILVA - ME, 
com sede à com sede à Rua A, N. 2155, Distrito Industrial, CEP. 15670-000, Populina/SP, neste ato representada 
por seu sócio proprietário, conforme ATA REGISTRO DE PREÇO firmado em 22 de fevereiro de 2021, objeto 
de Processo Nº 05/21, Pregão Presencial Nº 05/21, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 19/21, Pregão Presencial Nº 
05/21, Processo Nº 05/21, destinado ao registro de preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios 
e GLP – Gás Liquefeito de Petróleo, para diversos setores da municipalidade, de forma parcelada pelo período de 
12 (doze) meses, para constar o reajuste de preço dos seguintes itens: 01 - Açúcar Cristal, o passando o valor para 
R$ 3,47, o item 20 - Coco Ralado, passando o valor para R$ 2,36, o item 22 - Coxinha da Asa, passando o valor para 
R$ 12,59, o item 27 - Farinha de Trigo, passando o valor para R$ 4,11, o item 28 - Feijão Carioquinha, passando 
o valor para R$ 7,31, o item 29 - Fermento Químico, passando o valor para R$ 1,92, o item 30 - Filé de peito de 
Frango, passando o valor para R$ 19,38, o item 32 - Fubá, passando o valor para R$ 3,29, o item 40 - Linguiça 
defumada, passando o valor para R$ 23,53, o item 44 - Macarrão tipo parafuso, passando o valor para R$ 6,37, o 
item 53 - Óleo de Soja, passando o valor para 9,40, o item 65 - Salsicha de Frango, passando o valor para R$ 8,95.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo Aditivo, as demais cláusulas 
e condições da Ata de Registro de Preço nº 19/21, Pregão Presencial Nº 05/21, Processo Nº 05/21, permanecem 
inalteradas e em pleno vigor

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado conforme, vai 
devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 09 de setembro de 2021
ADAUTO SEvERO PInTO

Prefeito Municipal
AGnO AnTOnIO DA SILvA – ME

CnPJ. 07.227.172/0001-41
Agno Antonio da Silva

RG. 15.409.658-1
CPF. 087.183.688-24

Contratada
Uma publicação: Sexta-feira, dia 10 de Setembro de 2021.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.097.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020

 

à  SUB-20

Escolinha de Futebol de 
Macedônia abre inscrições 
para novos alunos
Fichas de inscrição 
dos alunos devem 
ser entregues 
nos dias 13 e 14, 
das 15h às 16h

E
m fase de retomada, a 
Escolinha Municipal 
de Futebol de Mace-
dônia abriu inscri-
ções para novos alu-
nos nas categorias 

de 04 a 16 anos. Os alunos que 
estão em aulas escolares presen-
ciais receberão entre esta quinta 
e sexta-feira, 08 e 09, as fichas de 
inscrição.

Os pais ou responsáveis dos alu-
nos em aulas escolares não pre-
senciais devem retirar a ficha na 
prefeitura municipal.

As entregas das fichas devem 
acontecer nos dias 13 e 14, das 
15h às 16h no Estádio Municipal. 
Maiores informações com o profes-
sor Roberto, (17) 99784-6751.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  MIRA ESTRELA

Prefeita firma convênio 
para atividade delegada 

Atividade permite 
aos policiais militares 

trabalharem em 
seus dias de folga, 

fardados, com 
viaturas e acessórios

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

N
a última semana, a 
prefeita Priscilla es-
teve no 16° Batalhão 
da Polícia Militar de 
Fernandópolis e as-
sinou convênio para 

a atividade delegada no município.
A atividade delegada é um con-

vênio entre Estado e Município, 
que permite aos policiais militares 
trabalharem em seus dias de folga, 
fardados, com viaturas e acessórios 
que utilizam em suas funções diá-
rias, nas áreas de interesse da so-
ciedade, reforçando o policiamento 

e garantindo mais segurança para 
a população.

Acompanharam a assinatura de 
convênio, o Ten. Cel. PM. Dutra, 
Sargento Ferreira, Capitão Ferrazez, 
Cel. PM Fábio, o deputado estadual 
e presidente da Alesp Carlão Pigna-
tari e o assessor parlamentar Anto-
nio Carlos Macarrão do Prado.  

A prefeita Priscilla esteve no 16º Batalhão, em Fernandópolis, para assinar o convênio

atos oficiais
CLUBE RECREATIvO E ESPORTIvO

DE MACEDÔnIA - CREMA 
EDITAL DE COnvOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDInÁRIA

DO CLUBE RECREATIvO E ESPORTIvO DE MACEDÔnIA - CREMA
 O CLUBE RECREATIVO E ESPORTIVO DE MACEDÔNIA - CREMA, com sede nesta cidade, através 

do CONSELHO DELIBERATIVO, devidamente representado por seu Presidente, Senhor ANGELO APARE-
CIDO GIACOMINI, CONVOCA através do presente edital, todos os associados do CREMA, para Assembleia 
Geral Extraordinária, que será realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Macedônia-SP, sendo 
a primeira chamada às 14:00 horas, do dia 21 de setembro de 2021, e a segunda chamada às 15:00 horas do 
mesmo dia,  com a seguinte ordem do dia: 1- Alteração do ESTATUTO SOCIAL do CREMA; 2- Encerramen-
to de atividades; 3- Deliberação de doação de Patrimônio; 4- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira 
convocação às 14:00 horas, com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, uma hora 
depois, com qualquer número de associados (Artigos 10 e 119 do Estatuto do CREMA).

Macedônia-SP, 09 de setembro de 2021.
AnGELO APARECIDO GIACOMInI

Presidente do Conselho Deliberativo do CREMA
Uma publicação: Sexta-feira, dia 10 de Setembro de 2021.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.097.

EXTRATO DE COnTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADAS:   SERGIO 

HENRIQUE GRASSI 31884543847 Contratação de Empresa do ramo pra fornecimento de peças e serviços, 
visando o conserto e reparo do veículo Bora – Placa: DBS 4255, cadastrado no setor Gabinete do Prefeito, 
durante o exercício de 2021, conforme o termo de referência. Nº CONTRATO: 65/2021=PROCESSO 64/2021.
VALOR DO CONTRATO: R$ 2.951,00 PRAZO DO CONTRATO:  60 dias.

S. J. das Duas Pontes, 09 de setembro de 2021. 
JOSE CARLOS CEZARE 

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sexta-feira, dia 10 de Setembro de 2021.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.097.

TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMInISTRATIvO n° 64/2021 CARTA COnvITE n° 18/2021

RECONHEÇO a CARTA CONVITE N° 18/2021 fundamentada no art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666 de 21 
de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com o parecer jurídico acostado aos autos, 
para Contratar com a Empresa: SERGIO HENRIQUE GRASSI 31884543847 sob o CNPJ: 21.122.295/0001-
49 referente à Contratação de Empresa do ramo para fornecimento de peças e serviços, visando o conserto e 
reparo do veículo Bora – Placa: DBS 4255, cadastrado no setor Gabinete do Prefeito, durante o exercício de 
2021, conforme o termo de referência.RATIFICO, conforme prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o 
Despacho do Sr.ADILSON MEDES, Presidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se 
proceda a publicação do devido extrato.

São João das Duas Pontes – SP, 09 de setembro de 2021
JOSé CARLOS CEZARE - Prefeito Municipal

Uma publicação: Sexta-feira, dia 10 de Setembro de 2021.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.097.

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.
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à  OUROESTE

Pai de vice-prefeito
é vítima de sequestro
Criminosos eram foragidos do Presídio de Frutal-MG e acabaram presos

O 
empresário ru-
ral e ex-vereador 
Valdevino dos 
Santos, popular-
mente conhecido 
como ‘Vino’, de 71 

anos, morador em área rural de 
Ouroeste foi vítima de sequestro 

ocorrido no início da tarde desta 
quinta-feira, 09.

Supostamente, os dois acusados 
pelo crime são foragidos do Presí-
dio de Frutal-MG e teriam ido até a 
propriedade da vítima solicitando 
alimentos, quando acabaram por 
rendê-la e amarrá-la. Segundo re-
lato de familiares, os sequestra-
dores colocaram Vino dentro de 
uma caminhonete Ford/Ranger, e 

tomaram rumo a Fernandópolis, 
onde pararam no posto Morini, na 
rodovia Euclides da Cunha. Eles 
queriam chegar a São José do Rio 
Preto.

Santos foi deixado na beira da pis-
ta onde foi reconhecido por familia-
res e socorrido.

Os criminosos acabaram presos 
por policiais que acompanhavam o 
caso após denúncia do familiar que 

o encontrou na rodovia, e foram au-
tuados em flagrante delito.

Informações extraoficiais indicam 
que eles teriam confessados a au-
toria de vários furtos ocorridos em 
Ouroeste na noite anterior.

A vítima, que é pai do atual vi-
ce-prefeito de Ouroeste, o dentis-
ta Júlio Santos, passa bem e teve 
ferimentos leves na barriga e no 
pescoço.

Momento em que vítima de sequestro entra em viatura da Polícia Militar

Foto: Arquivo Pessoal

Momento em que vítima 
de sequestro entra em 

viatura da Polícia Militar

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  TRAGÉDIA

Gilmar da Cruz Sales tinha 35 anos, e morreu 
após cair do barco durante a pescaria

Corpo de pescador 
é encontrado por 
bombeiros em Cardoso

O 
corpo de Bombeiros 
encontrou na quar-
ta-feira, 08, o corpo 
do pescador Gilmar 
da Cruz Sales, de 35 
anos, que estava 

desaparecido desde terça-feira, 7 
de setembro em São João do Mari-
nheiro, distrito de Cardoso.

Gilmar desapareceu enquanto 
pescava em um local conhecido 
como ‘Maurão’. De acordo com o pa-
drasto da vítima, Jornandes Ribeiro 
Silva, Gilmar estava sozinho no bar-

co, e provavelmente deve ter batido 
em um tronco e caído na água.

O padrasto acredita que ao cair 
na água a vítima possa ter batido 
no acelerador, pois o barco ficou 
girando em aceleração máxima 
por cerca de meia hora antes de 
ir parar na margem em alta velo-
cidade.

Ainda segundo o padrasto, ele 
ouviu a vítima pedir socorro duas 
vezes antes de escutar um barulho 
alto, possivelmente de quando Gil-
mar foi atingido pelo barco.

O corpo da vítima foi encaminhado 
ao IML de Votuporanga e posterior-
mente liberado para o velório.

Corpo da vítima foi encontrado na quarta-feira, 08 

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  LIBERADO...

Segundo o Tribunal de Justiça,
não haviam indícios   que 
vinculassem o suspeito ao caso

  Suspeito de financiar 
ataques em Araçatuba 
é solto após audiência 

F
oi solto durante a tar-
de de quarta-feira, 08, 
Paulo César Dutra Ga-
brir, de 33 anos, após 
pouco mais de um dia 
preso. Paulo é suspeito 

de ter fornecido R$ 600 mil para aju-
dar a financiar o ataque aos bancos 
em Araçatuba ocorrido na semana 
passada.

Além de Paulo, a esposa dele, Mi-
chele Maria da Silva, de 40 anos, 
e Emerson Henrique Dias, de 25 
também foram presos e soltos após 
audiência de custódia. Ambos não 

foram relacionados aos assaltos, 
e foram autuados por organização 
criminosa junto ao dono da resi-
dência.

De acordo com o Tribunal de Jus-
tiça, não havia indícios   que vincu-
lassem os suspeitos ao caso de Ara-
çatuba, pois não houve apreensão 
de nenhum instrumento ou produto 
do crime, como armas, explosivos 
e dinheiro. Os agentes teriam che-
gado ao suspeito de financiamento 
apenas por causa de uma denúncia 
anônima. 

Até o momento não há informa-
ção se os três irão continuar sendo 
investigados pela participação do 
crime. Paulo César Dutra Gabrir foi solto após passar puco mais de um dia preso

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  EVENTO

Evento reúne 
mais de 35 artesãos 
da cidade e
agrada visitantes

Feira das Artes
acontece neste sábado, 
11, em Fernandópolis

C
om o apoio da Pre-
feitura de Fernan-
dópolis, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Cultura e Turismo 
e parcerias com a ini-

ciativa privada, a ‘Feira das Artes’ 
ocorre no próximo sábado, 11, a par-
tir das 16h.

O evento, a cada edição reúne um 
número maior de expositores. No to-
tal, 35 artesãos participam da Feira 
com grande variedade de produtos 
artesanais. “Fico feliz em perceber 
que esse projeto vem obtendo resul-
tados satisfatórios com um público 
cada vez maior que prestigia os ar-
tesãos da nossa cidade”, destacou 
o prefeito André Pessuto.

sERviÇO:
l LOCAL: Av. Amadeu Bizelli – 1532, 

centro, (em frente à Galeria das 
Artes)

l HORÁRIO: Das 16h às 21h.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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mAlhAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Wallace se desculpa com Bárbara e garante à ami-
ga que não deixará Sol ofendê-la. Lobão se enfurece 
com o sumiço de Karina. Nat conta para Duca que 
Karina desapareceu, e o rapaz avisa a Gael. Lobão 
e Gael decidem se unir para procurar Karina. Del-
ma descobre que Pedro também sumiu. Jeff e Ma-
ri sonham em ficar perto da Ribalta, e Lincoln tem 
uma ideia. Nando teme a fúria de Gael ao descobrir 
seu envolvimento no sumiço de Karina. Gael e Lo-
bão decidem ir até a delegacia. Lincoln sugere que 
Roberta abra um quiosque de comida em sua aca-
demia, e a empresária exige que Marcelo peça per-
missão. Jade consegue abrir a porta do banheiro e 
vê Karina e Pedro juntos.

pEGA pEGA
Sexta-feira, 19h15

Agnaldo depõe na delegacia, mantendo a versão 
do roubo contada por Júlio. Luiza conta a Douglas 
que marcou um encontro com um vizinho de Eric 
e Mirella. Timóteo coloca um sonífero no licor de 
Prazeres. Canivete e Timóteo vasculham a casa 
de Júlio, mas não encontram nada. Júlio procura 
Antônia, e Domênico se enfurece. Luiza questio-
na Hermes sobre o relacionamento de Eric com 
Mirella. Eric pergunta a Malagueta sobre seu en-
volvimento com Júlio e Agnaldo. Maria Pia retor-
na com novo visual, e Lígia, Athaíde e Madalena 
se surpreendem.

nOs tEmpOs dO impERAdOR
Sexta-feira, 18h00

Tonico enfrenta Samuel e afirma que se casará com 
Pilar. Luísa alerta Pedro sobre Tonico. Pilar pede a 
ajuda de Luísa para encontrar Dolores. Lota e Ba-
tista reencontram Lupita, que os leva até o cassi-
no de Quinzinho. Tonico provoca Luísa por conta 
de Samuel. Dolores e Pilar se reencontram. Gue-
bo promete a Samuel que estudará. Lurdes lem-
bra de Tonico e conta a Pedro sobre o episódio que 
ocorreu na infância dos dois. Pedro agride Tonico.

chiQUititAs 
Sexta-feira, 20h30

JMarian vê Mosca e Mili juntos e entra no quarto fa-
lando mal dos dois. Maria escuta e diz que ela não 
mudou nada e que mentiu. Marian arranca a bone-
ca Laura de Maria e lhe ameaça. A garota diz que se 
ela não se calar jogará a boneca pela janela. Na sala, 
Maria aparece chorando e chama a atenção de Mili, 
que pergunta o que Marian fez. Marian diz que Mili 
não é santa e mostra um vídeo para Mosca em que 
Duda diz que Mili foi a garota que ele mais gostou. 
Marian questiona se Mosca sabia disso. Geraldo 
(Felipe Folgosi) e Leandra (Carina Sacchelli) vão até 
o orfanato para conversar com Bia. Eles são atendi-
dos por Ernestina. Bia pergunta se foi Leandra que 
recebeu a mãe dela anos atrás.

GÊnEsis
Sexta-feira, 20h50

Rúben se choca com o pedido de Israel e José se apro-
xima de seu novo destino.

impÉRiO
Sexta-feira, 21h00

Jurema vasculha o quarto de Cora em busca de pis-
tas sobre Jairo. Cora visita Amanda. José Pedro dis-
cute com outros presos. José Pedro é solto. Téo come-
mora o sucesso de seu blog. Luigi briga com Felipe 
no restaurante. Cláudio mostra a confissão de Felipe 
à Beatriz e Bianca. Cora diz à Amanda que tem um 
caso com José Pedro. Silviano expulsa Cora da co-
bertura. Maria Marta alfineta Maurílio. Xana e Naná 
conversam sobre Luciano. Salvador pede a Orville 
para conhecer o depósito dos quadros. Helena des-
confia do leilão das obras de Salvador. Marisa diz a 
Josué que vai sentir saudades quando ele viajar. Jo-
sé Alfredo termina de arrumar as malas. Cristina se 
despede da família antes da viagem. 

resumo de novelas
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horóscopo
ÁRiEs
Uma amizade poderá re-
sultar em romance e trans-

formar seus padrões de relação. Dia de 
muitas emoções e decisões sobre o fu-
turo. Impulsione ou inicie um empreen-
dimento ambicioso e assuma maior po-
der profissional. Cuidados com a saúde 
incluirão atividade física e incorpora-
ção de novos hábitos. Comunicações 
abertas. Amor com harmonia, compa-
nheirismo e mais leveza.

tOURO
Harmonia no ambiente de 
trabalho e cotidiano agra-

dável serão metas. Faça boas escolhas 
e dê um passo maior na carreira. Asso-
ciações e parcerias serão motivadoras. 
Pratique nova filosofia e aposte num 
estilo de vida mais equilibrado. Cui-
dados estéticos e de saúde ganharão 
mais atenção. Poder pessoal em alta: 
brilhe e conquista novos espaços! Su-
cesso profissional e financeiro. 

GÊmEOs
Modo “boas vibrações” li-
gado. Espalhe energias po-

sitivas nas redes e nos relacionamen-
tos próximos. Criatividade, alegria e 
entusiasmo com novos projetos colori-
rão o dia. Explore seus talentos, encon-
tre novas formas de expressão e des-
cubra prazeres diferentes. Amor com 
mais intensidade e paixão. Mudanças 
no lifestyle tornarão a vida mais gosto-
sa. Planeje uma viagem a dois. 

câncER
Troque confidências com 
a família. Clima acolhedor, 

carinho e segurança nas relações da-
rão sensação de proteção. Hora de va-
lorizar as origens, firmar raízes e for-
talecer a autoestima. Investimentos 
na casa ou decisões de moradia tra-
rão maior conforto e bem-estar. Culti-
ve novas amizades e aumente as chan-
ces para o amor. Se estiver só, alguém 
especial chegará para ficar.

lEÃO
Conversas animadas, pa-
lavras carinhosas, harmo-

nia e entendimento nos relacionamen-
tos esquentarão o coração hoje. Amplie 
comunicações e contatos. O dia reser-
va novidades atraentes, ótimas pers-
pectivas no trabalho e conquista fi-
nanceira. Bom momento para decidir 
investimentos, inovar a carreira e abrir 
novos caminhos para o futuro. Estabi-
lize relações. 

viRGEm
Responsabilidades com a 
saúde e a carreira marcarão 

esta fase. Firme um contrato promissor. 
Você poderá aumentar os rendimen-
tos e o patrimônio. Resolva assuntos fi-
nanceiros, planeje o orçamento e deci-
da investimentos futuros. O novo ciclo 
de vida que começará no aniversário 
anuncia concretizações importantes, 
poder e reconhecimento profissional. 
Abrace a missão! 

liBRA
Entusiasmo e prazer mar-
carão esta fase que favore-

cerá novos relacionamentos profissio-
nais e pessoais. As interações de hoje 
falarão ao coração. Conte com grande 
empatia, autoconfiança e sintonia nas 
relações. Um longo ciclo chegará ao fim, 
deixando um saldo positivo de autoes-
tima, segurança e fortalecimento inte-
rior. Invista no seu futuro e desenvolvi-
mento. Prestígio em alta!

EscORpiÃO
Cultive a serenidade e a 
harmonia familiar. Um so-

nho antigo ganhará força, hoje. Ouça a 
voz interior, cultive emoções positivas e 
rompa barreiras nos relacionamentos. 
Cuidar da saúde e das pessoas que vo-
cê ama continuará em primeiro lugar 
na lista de prioridades. Diminua a ve-
locidade e evite excessos hoje. Rotina 
disciplinada contribuirá com o equilí-
brio e o bem-estar. 

sAGitÁRiO
Trocas enriquecedoras, 
conversas agradáveis com 

amigos, convites e atividades de grupo 
manterão o astral em alta hoje. Motive 
a equipe, aproxime amizades que an-
davam distantes, amplie discussões e 
fortaleça sua rede. Uma conquista pro-
fissional dará confiança no futuro. Im-
pulsione um projeto inovador e alavan-
que a carreira. Ações solidárias serão 
gratificantes.

cApRicÓRniO
Visualize onde quer che-
gar e determine metas 

mais altas. O dia trará oportunidade 
de crescimento profissional e finan-
ceiro. Bom momento para se associar, 
apresentar ideias, lançar um empre-
endimento ou planejar investimentos 
futuros. Amor e carreira poderão ca-
minhar juntos nesta fase. Espere por 
resposta positiva num assunto jurídi-
co. Viagem à vista!

AQUÁRiO
Ganhe prestígio, popula-
ridade e cuide da reputa-

ção. Notícias de longe, convite de via-
gem ou atividade em outra localidade 
mudarão filosofias. Abandone velhas 
crenças e alargue os horizontes. Bom 
momento para experimentar novo li-
festyle, elevar padrões de conforto e 
intensificar a vida íntima. Areje a ca-
beça e revitalize o corpo com ativida-
des ao ar li

pEiXEs
Mergulhe nos sentimen-
tos e curta as delícias da 

intimidade. O dia pedirá privacidade 
e mais tempo para o amor. Talvez você 
se afaste de uma amizade ou grupo e 
inicie novas parcerias. Expresse seus 
desejos e realize sonhos. Um projeto 
para a casa ganhará riqueza de deta-
lhes. Aprofunde vínculos importantes 
em sua vida. Apoio à família dará paz 
de espírito e tranquilidade. 
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celebridades
à  LUTO

Morre Dudu Braga, 
produtor musical e 
filho de Roberto Carlos
Ele havia oficializado o casamento com Valeska Braga há poucas semanas

M
orreu nesta 
quar ta-feira 
(8) o baterista, 
produtor musi-
cal, radialista e 
palestrante Ro-

berto Carlos Braga 2º, mais conhe-
cido como Dudu Braga. Ele tinha 52 
anos e era filho do cantor Roberto 
Carlos, 80.

O músico estava internado no 
Hospital Albert Einstein, na zona 
sul de São Paulo, para tratar de um 
câncer de peritônio, membrana que 
envolve os órgãos da cavidade ab-
dominal. Segundo o hospital, ele 
passou por uma série de interna-
ções para tratamento quimioterá-
pico e cirurgia.

Em setembro de 2020, em entre-
vista a José Luiz Datena, ele afir-
mou que a doença havia sido des-
coberta no começo, mas não tinha 
cura. “Talvez viva de quimio em 
quimio”, disse na época.

Em 2019, Dudu já havia enfrenta-
do um câncer no pâncreas. Na épo-
ca, por causa do tratamento, ele 
suspendeu shows que faria com a 
banda RC na Veia e as palestras que 
havia marcado, mas manteve a par-
ticipação que fazia na programação 
da rádio Bandeirantes.  

Dudu deixa a esposa, Valeska Bra-
ga, com quem estava havia mais de 
17 anos. O relacionamento foi ofi-
cializado em uma cerimônia íntima 
realizada há poucas semanas, com 
a presença do pai dele.

Os dois tiveram Laura há 5 anos. 
Com a menina, o músico se apresen-
tou no especial de final de ano do 

Procedimento foi informado através das redes sociais de Pelé Da REDAçãO

contato@oextra.net

Dudu Braga com o pai, Roberto Carlos

pai em 2018. Além disso, ele também 
era pai de Giovanna, 22, e Gianpie-
tro, 17, fruto de uma relação anterior.

Neste ano, Roberto Carlos também 
perdeu o irmão Lauro Braga, que ti-
nha 89 anos. A morte foi confirmada 
em março pela assessoria do cantor 
ao F5. A causa não foi informada.

histÓRiA
Dudu Braga ou Segundinho, como 

era chamado na família, é o primeiro 
filho de Roberto Carlos com a pri-
meira esposa, Nice Rossi, morta em 

1990 após um câncer de mama. Os 
dois também eram pais de Luciana 
e Ana Paula.

Esta última era fruto de um rela-
cionamento anterior de Nice, mas 
Roberto sempre a tratou como filha. 
Ela morreu em 2011 de infecção pul-
monar. O primogênito do rei, Rafael, 
veio de uma relação fugaz com Ma-
ria Lucila Torres e só foi reconhecido 
nos anos 1990, após teste de DNA.

Dudu nasceu com um glaucoma 
congênito, o que fez com que perdes-

se progressivamente a capacidade 
de visão, apesar de diversas cirur-
gias para tentar reverter o quadro.

“Devo à minha alegria não permi-
tir que eu ficasse deprimido quan-
do constatei a irreversibilidade da 
minha deficiência visual e busquei 
adaptar-me para viver da melhor 
forma possível dando um verdadei-
ro show de recuperação”, contou 
em uma rede social.

Fonte: f5.folha.uol.com.br
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João 
Argentão 
recebe os 
parabéns 
de amigos 
e familiares 
por seu 
aniversário!

sabine Jimenez de Andrade comemora
mais um ano de vida nesta sexta-feira

O radialista douglas marcondes também celebrou 
mais um ano de vida nesta semana. Parabéns!


