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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 14/09/21

 40°

 22°

5mm 
90%


chuva

20% 
11%

NNW 
21km/h


vento

06:18h 
18:15h

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

QUA - 15/09/21

 37°

 23°

10mm 
90%


chuva

43% 
17%

W 
8km/h


vento

06:17h 
18:15h

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

QUI - 16/09/21

 37°

 22°

0mm 
0%


chuva

54% 
21%

SE 
18km/h


vento

06:17h 
18:15h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 17/09/21

 38°

 23°

0mm 
0%


chuva

62% 
14%

ESE 
23km/h


vento

06:16h 
18:16h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 18/09/21

 39°

 23°

0mm 
0%


chuva

62% 
13%

E 
19km/h


vento

06:15h 
18:16h

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Fonte: climatempo.com.br

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. 
À noite ocorrem pancadas de chuva.

NoiteTarde
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Município registra apenas 4 casos de Covid-19 em 4 dias

Chaves das casas do
‘Fernandópolis I’ serão entregues hoje
219 famílias beneficiadas assinarão contrato e receberão as chaves dos imóveis nesta terça-feira. Página A5

Fefecê empata com
o Catanduva e segue
sem conseguir vencer

Morador de rua 
é encontrado 
morto; suspeita 
é de que a 
vítima tenha 
sido espancada

Apresentador 
Tiago Leifert 
desmente 
rumores sobre 
o motivo de 
saída da Globo

Valentim Gentil 
investirá em 
energia solar e 
trará economia 
para os cofres 
públicos

Página A13 Página A20Página A6

O Fernandópolis ficou apenas no 
empate em 2 a 2 contra o Catanduva, 
em partida válida pela sexta rodada da 

Segundona, disputada na Arena Flash. 
Os gols da Águia foram marcados por 
Samuel e Marinheiro. Página A15

à  SEGundonA
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um divisor de águas
l  Por GAuDêncIO TOrquATO

 
Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da uSP, consultor político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato

artigo

F
oi um divisor de águas, 
ou ainda, o maior dique 
que se construiu para 
evitar a inundação da 
política com os des-
troços causados pelas 

ações sempre pensadas, nunca 
impensadas, do atabalhoado pre-
sidente Jair Bolsonaro. E esse dique 
contou com a destreza de constru-
tor e carpinteiro, qualidades do ex
-presidente Michel Temer. E por que 
este é considerado o último divisor 
de águas? Pelo nível de enchente 
provocada junto ao Poder Judiciário 
com repercussões de monta sobre 
as cúpulas congressuais. um pala-
vreado desbocado nunca ouvido.

Qualquer novo tsunami, se ocor-
rer, não apresenta escapatória: o 
construtor de diques, Michel Te-
mer, não teria suporte moral para 
vir a trabalhar nos estragos refei-
tos, os juízes do Supremo se da-
riam por esgotados e conscientes 
de que nada se pode esperar da-
quele navio que dispara torpedos 
intermitentes. O termo impeach-
ment, hoje apenas uma palavra a 
frequentar o dicionário de Brasília, 

ganharia fundamento e o desem-
barque das tropas aliadas do ca-
pitão do transatlântico seria um 
ato pensado sob o fluxo de ondas 
fortes que inundariam os dutos da 
opinião pública.

Vamos analisar ponderadamen-
te esta reflexão. A Opinião Pública 
se origina de áreas de pensamento 
que se formam, sem articulação pré-
via, juntando-se em bolhas. Geral-
mente tais bolhas nascem no meio 
das classes médias, e costumam 
ter uma antena virada para os fa-
tos. A área política, por mais que 
junte grupos de interesse comum 
– verbas, benefícios, espaços na 
administração – tem o dom de au-
topreservação. não pula o abismo. 
E confere seus passos com o cami-
nhar dos grupos de Opinião Pública.

Diz-se que Bolsonaro não mudaria 
por ter um foco para iluminar suas 
bases. Mas tais bases não chegam 
a 30%. E tendem a diminuir se ali-
nharmos os fatores que poderão 
estreitar o tamanho dos contingen-
tes: apagões de energia, decorren-
tes da crise hídrica; continuidade 
da crise sanitária; pequena reação 

da economia, com o desemprego 
jogando alto; crise política sem 
passos avançados; auxílio Brasil, 
substituto do Bolsa Família, sem 
estofo para agradar milhões de fa-
mílias.

Portanto, é de se prever um Bol-
sonaro mais contido, sob pena de 
que continue a agradar parcela de 
seu eleitorado, mas a desagradar os 
maiores conjuntos eleitorais. Os po-
líticos agirão com um olho plantado 
no Planalto, outro na planície. O PP 
que, aliás, não quer Bolsonaro em 
seus quadros, vai se esforçar para 
acender uma vela a Deus, outra ao 
demônio. E a economia? O que resta 
a Paulo Guedes fazer para agradar 
o tal mercado?

Dito isso, vem à tona a figura de 
bombeiros e construtores de di-
ques. Michel Temer, em nova esca-
lada de adjetivos ferinos, poderia 
voltar a ajudar o presidente com no-
vas cartas e compromissos? Difícil. 
Depois de recuperar uma imagem 
borrada por “jogadas” que se co-
nhecem, seria pouco provável que o 
ex-presidente topasse se meter em 
uma enrascada, a ideia de vir nova-

mente a por panos quentes entre os 
Poderes.

Quanto a estes, a cautela impera. 
Todos os ministros estão vacinados 
contra novas mordidas do “cão rai-
voso”. Alexandre de Moraes, por 
exemplo. um magistrado de alto 
gabarito, professor de Direito, e Luis 
Roberto Barroso, um dos mais pre-
parados magistrados, se dariam ao 
exercício de, mais uma vez, entra-
rem numa espécie de pacto de não 
agressão? nem o papa Francisco 
daria endosso a mais uma tentativa 
de harmonia.

Por todas essas razões, o país entra 
na era do divisor de águas. E qual-
quer pedra que Bolsonaro atirar em 
chico baterá na cabeça de Francis-
co, a exibir a disposição dos juízes 
do STJ, TSE e STF de agirem como 
um corpo unitário. Os riscos estão 
postos. Por último, convém lembrar 
a índole autoritária do nosso manda-
tário-mor. Para ele, ou tudo ou nada. 
Mas os militares dariam endosso a 
um ato golpista? Bom lembrar que 
os vasos comunicantes fazem a so-
ciedade respirar em conjunto, como 
um todo inseparável.
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Fique atento aos 
prazos para realizar a 
prova de vida no InSS
Mais de 7,3 milhões de beneficiários precisam atualizar seu cadastro

O prazo varia conforme o mês em que o 
recadastramento deveria ter sido feito em 2020

à  ATEnÇÃo!

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

M
ais de 7,3 mi-
lhões de segu-
rados do Insti-
tuto nacional 
do Seguro So-
cial (InSS) ain-

da precisam fazer a prova de vida 
até dezembro de 2021. Quem não 
cumprir a exigência terá sanções 
que podem chegar à suspensão do 
pagamento de benefícios por falta de 
atualização cadastral. São servido-
res aposentados e pensionistas do 
serviço público federal e anistiados 
políticos que recebem pelo Regime 
Próprio de Previdência Social.

com a decisão do presidente Jair 
Bolsonaro de vetar a suspensão da 
prova de vida até dezembro de 2021, 
que foi aprovada pelo congresso, os 
beneficiários do InSS precisam ficar 
atentos ao calendário.

O prazo varia conforme o mês em 
que o recadastramento deveria ter 
sido feito em 2020. Quem faria a pro-
va de vida em setembro ou outubro 
de 2020 e ainda não fez a atualização 
deve realizar o procedimento até o 
dia 30 de setembro deste ano.

Em outubro, será a vez de quem 
teria que fazer a comprovação em 
novembro e dezembro de 2020.  O se-
gurado não é obrigado a esperar até 
o mês em que o prazo dele acaba.

ETApAs
A não realização do cadastramento 

não implica em cancelamento ime-
diato do benefício, antes disso há ou-
tras duas etapas: bloqueio e suspen-
são do pagamento. Durante o mês 
de setembro, quem teve o benefício 
bloqueado em junho entra agora na 

etapa de suspensão. Se ainda assim 
não atualizar os dados nessa segun-
da etapa, o benefício será cancelado.

COrTEs
Segurados que já tiverem seus 

benefícios bloqueados e suspensos 
podem reativá-los diretamente no 
banco. Benefícios cancelados tam-
bém podem ser reativados. nesse 
caso, o segurado terá que ligar para 
a central 135 e agendar o serviço de 
reativação de benefício. Esse proce-
dimento também pode ser feito pelo 
aplicativo Meu InSS. Após acessar 
o Meu InSS com o número do cPF 
e a senha cadastrada, busque por 
Reativar Benefício, na lupa.

O recadastramento é feito no ban-
co onde o aposentado ou pensionista 
recebe seu benefício (no guichê de 
atendimento, pelo caixa eletrônico e 
até pelo internet banking, em alguns 
casos). 

MAiOrEs dE 80
Maiores de 80 anos e pessoas a 

partir de 60 anos que tenham difi-
culdade de locomoção podem fazer 
a prova de vida em domicílio. O be-
neficiário ou um familiar pode agen-
dar, pelo 135 ou pelo Meu InSS, uma 
visita de um funcionário do órgão. Os 
segurados com biometria cadastra-
da no TSE (via título de eleitor) e no 
Detran podem fazer a prova de vida 
digital, por meio do Meu InSS.

VEnCiMEnTO
O mês original de renovação da 

prova de vida é estabelecido pelo 
banco que paga o benefício. O cri-
tério varia de acordo com cada ins-
tituição:
l Caixa - O vencimento se dá em até 

um ano da última prova de vida re-
alizada

l Banco do Brasil - A prova de vida 

é feita no mês de aniversário do 
beneficiário

l Bradesco - O vencimento da prova 
de vida é o mês em que o cliente 
recebeu o primeiro pagamento

l itaú unibanco - O vencimento ocor-
re quando completado um ano após 
a realização do último procedimento

l santander - O vencimento da pro-
va de vida ocorre anualmente com 

base na data da concessão da apo-
sentadoria
Segundo o InSS, desde o ano pas-

sado, mesmo no período em que a 
prova de vida deixou de ser obriga-
tória, por conta da pandemia de co-
vid-19, mais de 28.7 milhões de be-
neficiários fizeram o procedimento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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A
lguns dos disposi-
tivos referentes à 
pensão por morte e 
aposentadoria por 
invalidez estavam 
na antiga Lei Or-

gânica da Previdência Social (LOPS 
- Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 
1960) que, posteriormente, deu lugar 
à hoje vigente Lei 8.213/91.

continua a regra de que não pode-
rá haver benefício inferior ao salário 
mínimo (piso nacional).

A pensão por morte é um bene-
fício previdenciário concedido aos 
dependentes do segurado que veio 
a falecer, sendo este aposentado ou 
não. É fundamental ressaltar, des-
de já, que a legislação aplicável será 
aquela que estava vigorando na data 
do óbito.

Ok, mas o que é dependente?
Toda pessoa que, em relação àque-

le segurado do InSS, tinha uma de-
pendência econômica ou familiar.

Por Lei existem 3 classes. caso 
uma exista, as demais não terão di-
reito à pensão:

priMEirA CLAssE: o cônjuge, 
a companheira, o companheiro, o 
filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) 
anos ou inválido ou que tenha de-
ficiência intelectual ou mental que 

o torne absoluta ou relativamente 
incapaz, assim declarado judicial-
mente;

Importante ressaltar que ape-
nas os dependentes da primeira 
classe não precisam demonstrar 
a dependência econômica, isto é, 
não precisam provar com docu-
mentos para o InSS que depen-
diam financeiramente do segurado 
que faleceu.

sEGundA CLAssE: os pais;
TErCEirA CLAssE: o irmão não 

emancipado, de qualquer condição, 
menor de 21 (vinte e um) anos ou 
inválido ou que tenha deficiência 
intelectual ou mental que o torne 
absoluta ou relativamente incapaz, 
assim declarado judicialmente.

Estas duas classes já precisam 
demonstrar documentalmente sua 
dependência econômica.

Observação 1: o enteado e o menor 
tutelado serão equiparados a filho, 
mas precisam, além de comprovar a 
dependência econômica, apresentar 
declaração do cidadão segurado do 
InSS e desde que seja comprovada 
a dependência econômica através 
de documentos.

Observação 2: será considerada 
companheira(o) quem, sem ser casa-
da(o), mantenha união estável com 
o segurado(a) do InSS, sendo está 

configurada na convivência pública, 
contínua e duradoura entre ambos, 
estabelecida com intenção de cons-
tituição de família.

Observação 4: o companheiro ou 
a companheira do mesmo sexo tam-
bém integra o rol dos dependentes e, 
desde que comprovada a união es-
tável, concorre em igualdade com os 
demais dependentes preferenciais, 
Portaria MPS nº 513, de 09 de dezem-
bro de 2010.

Observação 5: o cônjuge separa-
do de fato, divorciado ou separado 
judicialmente terá direito ao bene-
fício desde que beneficiário de pen-
são alimentícia, mesmo que este 
benefício já tenha sido requerido e 
concedido à companheira ou ao com-
panheiro.

Mas então, qual é a duração da 
pensão por morte? Dura pela vida 
toda do dependente?

Antes de 2015, a regra era simples 
e uma só, os dependentes tinham 
pensão vitalícia, agora a pensão por 
morte varia conforme a idade e o tipo 
de beneficiário.

Para filho(s) menor(es) de idade, a 
pensão é paga até os 21 anos, sem 
direito a prorrogação. não confunda 
com a pensão alimentícia que é paga 
até o filho(a) terminar a faculdade. 
Aqui é pensão por morte do InSS 

que é paga somente até os 21, não 
importando se o filho(a) está estu-
dando. caso for inválido (esta inva-
lidez pode ser anterior ou posterior 
à morte do dependente), o benefício 
será pago durante todo o tempo da 
invalidez. 

Ao cônjuge ou companheiro(a), a 
pensão será concedida por apenas 
4 meses se o relacionamento tenha 
durado menos de 2 anos ou se o con-
tribuinte pagou menos de 18 meses 
ao InSS antes de morrer.

Para período de relacionamen-
tos e de contribuição superiores, 
a duração do benefício irá depen-
der da idade do cônjuge na data 
do óbito.
l Menos de 22 anos - 3 anos
l Entre 22 e 27 anos - 6 anos
l Entre 28 e 30 anos - 10 anos
l Entre 31 e 41 anos - 15 anos
l Entre 42 e 44 anos - 20 anos
l A partir de 45 anos - Vitalício

Portanto, deve sempre buscar 
ajuda de um especialista da sua 
confiança, pois nem sempre algum 
herdeiro terá direito ao benefício. 
Importante também sempre ques-
tionar se o benefício está com o valor 
correto.

l Saiba mais: www.guimaraesegatto.
com.br

Qual o tempo de duração
da pensão por morte?

l  Por JOÃO VIcTOR GATTo
Advogado - OAB/SP 358.148

e OAB/MG 163.968*
Sócio da Guimarães e Gatto 
Sociedade de Advogados. 

Especialista em Direito Processual 
civil pela uSP (FDRP). 

Especialista em Direito Previdenciário 
pela Faculdade Legale/ucAM.

artigo
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 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis

à  HoJE!

Prefeitura confirma 
entrega das casas do 
‘Fernandópolis I’ para 
esta terça-feira, 14
219 famílias 
assinarão contrato
e receberão as 
chaves das casas

N
esta terça-feira, 
14, a Prefeitura de 
Fernandópolis, em 
parceria com caixa 
Econômica Federal 
e cDHu, realiza a 

assinatura de contrato e entrega das 
chaves para as 219 famílias benefi-
ciárias do empreendimento habita-
cional “Fernandópolis I”.

Todos os beneficiários possuem ho-
rários agendados, das 9h às 11h40. O 
evento ocorrerá na quadra da Esta-
ção cidadania, na Praça José Pereira 
dos Santos (s/n), Av. Aldo Livorati 
- Albino Mininel (ao lado do cRAS e 
uBS Paulo Sano). 

Após entrega das chaves, os bene-
ficiários já serão os responsáveis pe-
los seus imóveis e poderão acionar 
os serviços das empresas de água e 
energia, para, em seguida, efetua-
rem mudança para o local.  

TodoS oS beNeficiárioS poSSueM
horárioS ageNdadoS, daS 9h ÀS 11h40, 

Na quadra da eSTação cidadaNia
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à  uSInA FoToVoLTAICA

Município investirá 
em energia solar
que trará economia 
para os cofres públicos
A instalação de 
energia solar trará 
diversos benefícios

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

C
om o objetivo de ge-
rar economia para 
os cofres públicos, a 
Prefeitura de Valen-
tim Gentil investi-
rá na construção de 

uma usina de energia fotovoltaica. 
O Projeto de Lei de autoria do Poder 
Executivo foi aprovado pela câma-
ra Municipal e autoriza a contratar 
operação de crédito junto à caixa 
Econômica Federal, no âmbito da 
linha de financiamento FInISA – Fi-
nanciamento à Infraestrutura e ao 
Saneamento, destinado ao apoio fi-
nanceiro de Despesa de capital.

A instalação de energia solar trará 
diversos benefícios. “Além da gran-
de economia gerada aos cofres pú-
blicos, é energia fotovoltaica é sus-
tentável, contribuindo ainda para 
a preservação do meio ambiente”, 

ressaltou o prefeito Adilson Segura.
com a implantação da usina, a 

energia produzida será utilizada na 

manutenção da iluminação pública, 
ou seja, será utilizada em todos os 
prédios públicos e em espaços de 

lazer e esporte, como a pista de ska-
te e outros locais de uso da comuni-
dade.

Foto Ilustrativa
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Fernandópolis registra 
apenas 4 casos de 
Covid-19 em 4 dias

à  BoLETIM EPIdEMIoLÓGICo

40 pacientes são tratados com suspeita da doença

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

O 
Boletim Epide-
miológico de Fer-
nandópolis desta 
segunda-feira, 13, 
traz mais 4 casos 
positivos para co-

ronavírus com relação ao divulga-
do na última sexta-feira, 10. O mu-
nicípio chega a 13.459 infectados 
pela doença. 

O informativo traz ainda 30.273 
testes negativos e 13.380 pacien-
tes curados. Os casos tratados 
como suspeitos são 40. 

Até o momento, 347 pessoas 
já morreram devido a complica-
ções da covid-19 em Fernandó-
polis. 

conforme deliberação da Se-
cretaria Estadual da Saúde, to-
das as pessoas com síndromes 
gripais são testadas por meio 
da coleta de exames para o co-
vid-19. A testagem é realizada 
de acordo com o período de iní-
cio dos sintomas, por PcR ou 
Teste Rápido.
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à  oCuPAÇÃo

Cai para 6 o número de 
pacientes internados por
Covid-19 na Santa Casa
São 5 pacientes de 
Fernandópolis e um 
de Ouroeste

A 
uTI própria para 
coronavírus da 
Santa casa de 
Fernandópolis ti-
nha nesta segun-
da-feira, 13 de se-

tembro, 5 pacientes confirmados 
para covid-19 internados na ala. 
Mais um paciente confirmado com 
a doença estava internado na en-
fermaria.

no total, são 6 pacientes em tra-
tamento da doença, um a menos do 
que no boletim anterior, sendo 5 de 
Fernandópolis e um de Ouroeste.

Os dados constantes no infor-
mativo referem-se ao registro do 
número de pacientes internados 
no horário base de sua elaboração, 
conforme controle do núcleo Hos-
pitalar de Epidemiologia da Santa 
casa de Fernandópolis

confira ao lado os dados do bole-
tim completo:

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net
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Jales tem mais 7 casos 
positivos de Covid-19

à  BoLETIM

Outras 21 pessoas 
estão recuperadas 
da doença

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

D
e acordo com a Vigi-
lância Epidemiológica 
foram registradas 31 
notificações de casos 
suspeitos para o novo 
coronavírus desde a 

última divulgação do informe, reali-
zada na sexta-feira, 10 de setembro. 
Entre estes casos ou os notificados 
anteriormente e que aguardam resul-
tados de exames, 57 testaram como 
negativos, 4 foram descartados por 
critérios epidemiológicos e 7 recebe-
ram resultados positivos.

Os casos positivos foram diagnos-
ticados em: uma criança de 11 anos; 
mulheres de 27 e 47 anos; homens de 
40 (dois), 44 e 47 anos.

As unidades de referência dos no-
vos casos positivos são: Rural (1), 
novo Mundo (1), Roque Viola (1), 
núcleo central de Saúde (3) e São 
Jorge (1).

A Prefeitura de Jales informa que 
mais 21 pessoas foram recuperadas 
da covid-19 e liberadas do isolamen-
to domiciliar. com elas, Jales conta-
biliza 8.173 pacientes curados.
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 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

à  APÓS dEnÚnCIA DO MP

caso ganhou repercussão
nacional ao enganar um idoso

Técnica de Enfermagem 
que simulou vacinação 
em idoso é condenada

A 
Justiça condenou, 
após denúncia por 
parte do Ministério 
Público Estadual 
(MPE), a técnica de 
enfermagem de Vo-

tuporanga que foi flagrada simulan-
do aplicar a vacina contra o corona-
vírus em um idoso naquela cidade.

O caso foi registrado no dia 3 de 
março de 2021, no consultório Mu-
nicipal Jerônimo Figueira da costa 
neto, onde a profissional exercia as 
funções pela Santa casa de Mise-

ricórdia de Votuporanga e ganhou 
repercussão nacional após a divul-
gação de um vídeo feito pela própria 
família da vítima.

As penas aplicadas foram de multa 
correspondente a duas vezes o valor 
da última remuneração; suspensão 
dos direitos políticos por três anos; 
e proibição de contratar ou receber 
incentivos do Poder Público por igual 
período.

A profissional já havia sido demiti-
da de suas funções logo que o caso 
se tornou público

O idoso acabou sendo vacinado na 
mesma unidade de saúde no dia se-
guinte ao acontecimento.

Enfermeira foi condenada por improbidade administrativa, multada,
se tornou inelegível e ainda proibida de contratar com pode público
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à  LuTo

O sepultamento foi realizado as 16h de ontem

Falece Rosalina 
Araújo aos 91 anos

Faleceu nesta segunda-feira, 13, aos 91 anos, Rosalina Viveiros de Araújo, conhecida popularmente como dona Rosinha. Ela foi mãe de 5 filhos: 
Rita (in memorian), Darci, Elaine, Gilberto e cássio (Secretário de cultura do Município). Ela deixa também noras, genros, netos e bisnetos. Ho-
menagens de amigos e familiares a Rosalina foram postadas nas redes sociais durante a manhã desta segunda. O velório teve início às 10h30 
no Velório Municipal e o sepultamento foi realizado as 16h.

“Comunicamos aos amigos o falecimento de nossa Mãe Rosalina 
Viveiros de Araújo”, diz postagem de Cássio Araújo nas redes sociais
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AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021  

 
  

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE UMA PRAÇA (PRAÇA DO BARRETO), DE ACORDO COM O CONTRATO DE 
REPASSE Nº 1068382-51/2019. Abertura para retirada do Edital: 14/09/2021. Entrega 
dos Envelopes: 30/10/2021, ás 11:00 horas. Abertura dos Envelopes: 30/10/2021, ás 
14:00 horas. Tipo: Menor Preço Global. O Edital completo será fornecido no Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, sito à Rua Luiza Feltrin Guilhen nº 1716 – 
Centro – CEP: 15.625-000 – Meridiano/SP, ou através do sitio oficial do Município de 
meridiano, www.meridiano.sp.gov.br.  
  

  

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  

 

 
 
 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021  

  
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO 
DE UMA PRAÇA (CONJUNTO HABITACIONAL MERIDIANO E)", PROGRAMA: 
FUNDO ESTADUAL DA HABITAÇÃO - FEH PROCESSO: SPDOC-
183407/2018. Abertura para retirada do Edital: 14/09/2021. Entrega dos Envelopes: 
30/10/2021, ás 11:00 horas. Abertura dos Envelopes: 30/10/2021, ás 16:00 horas. 
Tipo: Menor Preço Global. O Edital completo será fornecido no Setor de Licitações do 
Município de Meridiano, sito à Rua Luiza Feltrin Guilhen nº 1716 – Centro – CEP: 
15.625-000 – Meridiano/SP, ou através do sitio oficial do Município de 
meridiano, www.meridiano.sp.gov.br.  
  

  

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 003/2021   
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização da 
Concorrência nº 003/2021. Tipo: Melhor técnica. Objeto: Escolha de candidatos à 
incubação de projetos e empreendimentos no Programa Incubadora de Empresas de 
Meridiano, para seleção de empresas/projetos para receberem concessão de uso de 
espaço público, nas modalidades de incubação. Entrega e abertura dos Envelopes: 29 
de outubro de 2021 às 16:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do 
site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h 
e das 13:00h às 17:00h.   

  

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 003/2021   
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização da 
Concorrência nº 003/2021. Tipo: Melhor técnica. Objeto: Escolha de candidatos à 
incubação de projetos e empreendimentos no Programa Incubadora de Empresas de 
Meridiano, para seleção de empresas/projetos para receberem concessão de uso de 
espaço público, nas modalidades de incubação. Entrega e abertura dos Envelopes: 29 
de outubro de 2021 às 16:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do 
site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h 
e das 13:00h às 17:00h.   

  

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  
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AVISO DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 003/2021   
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização da 
Concorrência nº 003/2021. Tipo: Melhor técnica. Objeto: Escolha de candidatos à 
incubação de projetos e empreendimentos no Programa Incubadora de Empresas de 
Meridiano, para seleção de empresas/projetos para receberem concessão de uso de 
espaço público, nas modalidades de incubação. Entrega e abertura dos Envelopes: 29 
de outubro de 2021 às 16:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do 
site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h 
e das 13:00h às 17:00h.   

  

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 003/2021   
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização da 
Concorrência nº 003/2021. Tipo: Melhor técnica. Objeto: Escolha de candidatos à 
incubação de projetos e empreendimentos no Programa Incubadora de Empresas de 
Meridiano, para seleção de empresas/projetos para receberem concessão de uso de 
espaço público, nas modalidades de incubação. Entrega e abertura dos Envelopes: 29 
de outubro de 2021 às 16:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do 
site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h 
e das 13:00h às 17:00h.   

  

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  

 
Uma publicação: Terça-feira, dia 14 de Setembro de 2021.
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AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 – PROCESSO Nº 074/2021  
  
  
O MUNICÍPIO DE MERIDIANO, torna público que fará realizar, no 
dia 29/10/2021 às 14:00 horas, nas dependências da sua "Sala de 
Licitações", localizada na Rua Luiza Feltrin Guilhen, 1716, LICITAÇÃO 
PÚBLICA, na modalidade Concorrência Pública, do tipo "melhor oferta", 
de acordo com o que determina a Lei Federal n.º 8666/93, mais 
especificamente em seu inciso I, do art. 17, e alterações havidas pelas Leis 
n.º 8883/94, 9032/95, 9648/98, bem como Lei Municipal nº 990/13 e 
Decreto Municipal nº 1643/13 e demais pertinentes, objetivando realizar 
transmitir por doação com encargos, e sob condição resolutiva, para 
pessoas jurídicas, mediante a melhor oferta, imóvel composto de terreno 
localizado no Distrito Industrial II, conforme descrições que constam no 
corpo deste edital, para instalação e funcionamento de indústria, prestação 
de serviços e comércio, com as dimensões em conformidade com o 
Memorial Descritivo. O Edital completo poderá ser retirado pelos 
interessados junto ao Setor de Licitações do Município de Meridiano, no 
horário das 08:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.  
  

  

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  

  
 

 

 
AVISO DE LICITAÇÃO  

Concorrência nº 003/2021   
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização da 
Concorrência nº 003/2021. Tipo: Melhor técnica. Objeto: Escolha de candidatos à 
incubação de projetos e empreendimentos no Programa Incubadora de Empresas de 
Meridiano, para seleção de empresas/projetos para receberem concessão de uso de 
espaço público, nas modalidades de incubação. Entrega e abertura dos Envelopes: 29 
de outubro de 2021 às 16:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do 
site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidos pelo Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08:00h às 11:00h 
e das 13:00h às 17:00h.   

  

 

Meridiano/SP, 10 de setembro de 2021.  

  

  

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA   

Prefeita Municipal  
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(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  SOB InVESTIGAÇÃo

Morador de rua
é encontrado morto
Duas pessoas foram presas suspeitas de ter espancado a vítima

O 
corpo de um morador de rua foi encontrado na manhã desta segunda-feira,13, no bairro Solo Sagrado, na região norte de Rio Preto. A ví-
tima foi identificada mas não teve a identidade revelada. O corpo tinha marcas de espancamento. Segundo testemunhas, o homem teria 
sido espancado na noite de domingo, 12, por outros dois homens. Depois de ser espancado ele teria deitado na calçada e amanheceu 
morto. O irmão da vítima reconheceu o corpo. A Polícia informou que duas pessoas foram presas, entre elas um amigo que confessou ter 
espancado a vítima com uma paulada na cabeça. Ainda segundo a polícia houve uma discussão que terminou em briga. A Polícia continua 
investigando o crime. Fonte: sbtinterior.com

O corpo tinha marcas de espancamento
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à  DURANTE 7 dIAS

1,7 mil presos terão 
saída temporária na 
região nesta terça-feira
Todos devem retornar até o dia 20 de setembro

N
a região, a Justiça 
vai liberar 1.737 de-
tentos nesta terça-
feira, dia 14, quando 
começa a terceira 
saída temporária do 

ano. A maior parte dos presos sairá 
do centro de Progressão Penitenciá-
ria (cPP) de Rio Preto. Todos devem 
retornar até o dia 20 de setembro.

Informações dão conta de que se-
rão liberados 49 presos do centro de 

Detenção Provisória (cDP) de Riolân-
dia, 32 da penitenciária da mesma 
cidade, 40 detentos do cDP de Icém 
e um preso do cDP de Paulo de Faria. 
Também serão liberadas 43 mulhe-
res presas no centro de Ressociali-
zação Feminina (cRF) de Rio Preto.

A lista dos presos beneficiados 
pela saída temporária foi enviada 
para a Justiça pela Secretaria de 
Administração Penitenciária (SAP). 
Segundo a Justiça, somente ganham 
o benefício os detentos que não co-
meteram falta grave nos últimos 12 
meses.

suspEnsO
O benefício foi suspenso em março 

de 2020, com a pandemia do coro-
navírus, mas foi retomado a partir 
do natal do ano passado. A saída 
temporária faz parte do programa 
judicial de ressocialização gradual 
dos presos em regime semiaberto, 
até que seja concedida a liberdade 
condicional.

Durante os sete dias, os detentos 
são proibidos de frequentar festas 
e sair de casa no período noturno. 
caso os beneficiados não retornem 
na data marcada, são considerados 

foragidos e, ao voltar ao presídio, 
perdem o direito ao regime semia-
berto.

sEGurAnÇA
Todos os departamentos e delega-

cias de Polícia sob a jurisdição do 
DEInTER-5 receberam informações 
essenciais a respeito da saída tem-
porária.

De acordo com a Polícia Militar de 
Fernandópolis, o número de aborda-
gens de suspeitos durante o perío-
do da saidinha costuma aumentar, 
principalmente em áreas onde há 
incidência maior de crimes. 

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net
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à  SEGundonA

Partida terminou em 2 a 2; próximo confronto será nesta quarta-feira, 15, contra a Matonense

Fefecê empata com
o Catanduva e segue
sem conseguir vencer

OFernandópolis ficou apenas no empate em 2 a 2 contra o catanduva, em partida válida pela sexta rodada da Segundona, disputada neste 
domingo, 12, na Arena Flash. Os gols da Águia foram marcados por Samuel e Marinheiro, enquanto Iacovelli e Almeida marcaram para o 
catanduva. com o resultado, o Fefecê segue sem conseguir vencer na competição, com quatro empates e duas derrotas em seis jogos dis-
putados, e segue na vice-lanterna do Grupo 1, com apenas 4 pontos. A próxima partida do Fernandópolis será nesta quarta-feira, às 15h, 
contra a Matonense fora de casa, no estádio Hudson Ferreira.

Fefecê segue sem conseguir vencer na competição

Foto: Fran Zanini/catanduva Fc
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à  FuTEBoL

Jogador de 25 anos estava no Oeste e é o 13º reforço confirmado pelo time de Votuporanga

Atacante Jeffinho 
é o novo reforço do 
Votuporanguense para 
disputa da Copa Paulista

O 
Votuporanguense 
anunciou a contra-
tação do atacante 
Jeffinho, que estava 
no Oeste. O jogador 
de 25 anos é o 13º 

reforço apresentado pelo cAV para 
a disputa da copa Paulista, que co-
meça na próxima semana.

Revelado no central-PE, Jeffinho 
tem passagens por clubes como 
confiança, Taubaté, Rio claro e Oes-
te. Pelo Rubrão, o jogador disputou 
18 partidas nesta temporada e mar-
cou um gol. O atacante fez parte das 
campanhas da equipe de Barueri na 
Série A2 – que chegou à semifinal – 
e na Série c – competição na qual 
o time acabou rebaixado com três 
rodadas de antecedência.

como 13º reforço do cAV para a 
copa Paulista, Jeffinho se junta a ou-
tros 12 jogadores apresentados pelo 
clube nas últimas semanas: os golei-
ros Denison e Ângelo; os zagueiros 
André Baumer e Matheus Ribeiro; os 

laterais Maziero e Felipe Saturnino; 
o volante Alan Lopes; o meia Rafael 
Sayão e os atacantes Erik Mendes, 
Marcus Vinicius, Marlon e nathan 
cachorrão.

rETOrnO
O Votuporanguense anunciou tam-

bém o retorno do zagueiro Eduardo 
Melo, que disputou a Série A3 deste 
ano pelo clube.

O jogador de 27 anos foi revelado 
pelo Sport e tem passagens por clu-
bes como Joinville e Flamengo-PE. 
Após disputar a terceira divisão do 
estadual pelo cAV (o defensor foi ti-
tular na campanha do clube até a se-
mifinal e em 13 jogos marcou um gol), 
Eduardo Melo teve rápida passagem 
pela Inter de Limeira, que jogou a Sé-
rie D neste segundo semestre.

Sobre o comando do técnico Thia-
go Oliveira, Votuporanguense está 
em reta final de preparação para a 
copa Paulista. A estreia do cAV na 
competição está marcada para a 
próxima terça-feira, às 15h, diante 
do comercial, em Ribeirão Preto. O 
primeiro jogo em casa será no dia 
21 de setembro, contra o Velo clube.

Após passagem pela Inter de Limeira, Eduardo
Melo está de volta ao Votuporanguense

Novo reforço do Votuporanguense, Jeffinho (à esq.) defendeu o Taubaté entre 2018 e 2019

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

Foto: Rafael Bento/Votuporanguense

Foto: Bruno castilho/Ec Taubaté
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à  CÍRCuLo DO BEM

A entrega será feita 
das 9h às 15h, na 
sede da entidade

3ª edição da Pizza 
Solidária da AVCC será 
no mês de novembro

O 
evento está marca-
do para o dia 20 de 
novembro, com en-
trega das 9h às 15h, 
na sede da entidade. 
Serão oferecidas pi-

zzas de presunto e mussarela ou só 
de mussarela ao preço único de R$ 
25,00 cada.Os interessados devem 
comprar o ticket com os voluntários 
ou na Sede da AVcc – Associação 
dos Voluntários no combate ao cân-
cer – localizada na Rua Paraíba, 785, 
Bairro Jardim Água Vermelha, em 
Fernandópolis/SP.

Atualmente, a AVcc atende cer-
ca de 80 pacientes acometidos com 
câncer. Para manter os serviços pres-
tados aos assistidos como doação de 
cestas básicas, leite, suplementos 
alimentar, frutas e quites de higie-
ne pessoal e residencial, a entidade 
depende de doações e da captação 
de recursos por meio de iniciativas 

 Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

como a promoção dos eventos soli-
dários.

Para mais informações sobre a 3ª 

Pizza Solidária e outras atividades, 
basta entrar em contato pelos tele-
fones (17) 3462-5070 ou (17) 99733-

1836 e falar com um dos atendentes.
Fonte: www.portalgente

dobem.com.br
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MALhAÇÃO
Terça-feira, 17h30

Karina fica bolada com Pedro, mas Lobão manda 
que a garota termine treino antes de procurar o ex. 
cobra sente ciúmes de Jade com Henrique. Tom-
tom distrai Delma para que Pedro encontre Karina. 
Todos da banda esperam por Karina. Karina chega 
e se emociona com a homenagem, mas Pedro vaci-
la e ela se irrita. Delma interrompe a luta entre Ka-
rina e Pedro e coloca o filho de castigo. Delma diz 
para Gael manter Karina longe de Pedro. Gael ten-
ta falar com Karina, mas leva fora. cobra leva Kari-
na de moto para a casa de nat. Gael decide voltar 
para a academia e incentiva Bianca a retomar seu 
posto na Ribalta. Dandara passa mal e Mari per-
gunta se a professora está grávida.

pEGA pEGA
Terça-feira, 19h15

Arlete conta a Júlio que participou de um crime 
para salvar sua vida e a de suas tias, e afirma ao 
filho que ambos erraram por amor. Arlete perce-
be que o chapéu onde estavam os documentos do 
acidente de Mirella estão no bazar da igreja. An-
tônia diz a Luiza que elas terão que ir até a cidade 
de Boa Era para falar com a babá de Bebeth. Ar-
lete se desespera ao constatar que Elza vendeu 
seu chapéu com as provas do acidente de Mirella. 
Luiza aproveita que Eric foi para São Paulo e via-
ja com Antônia para Boa Era.

nOs TEMpOs dO iMpErAdOr
Terça-feira, 18h00

Pilar desiste de sua bolsa de estudos. Eudoro con-
ta a Tonico que Dolores se encontrará com as prin-
cesas. Germana passa mal com a comida de Licur-
go para a inauguração do cassino. Teresa e Luísa 
não compreendem a decisão de Pilar de permane-
cer no Brasil. Eudoro confronta Pilar na inaugura-
ção do cassino. Pedro vai atrás de Luísa, e Samuel 
os alerta sobre Teresa. Pilar flagra Samuel com Lu-
ísa e estranha a proximidade dos dois.

ChiquiTiTAs 
Terça-feira, 20h30

Duda assiste a um filme com Mili e revela que gos-
tou dela bem mais do que gostou de Pata. Marian fil-
ma tudo escondida. Ana e cris dizem para Bia que 
ela deveria escutar o que Geraldo tem a dizer. na 
ilha deserta, Tobias tenta montar uma jangada com 
bambus. na escola, Duda pede desculpa para Mili 
pela conversa que tiveram. chico está preocupado 
e diz para carol que hoje é o julgamento da Ernes-
tina. carol diz que tem certeza que tudo dará certo. 
Matilde conversa com cintia e diz que se Ernestina 
contar toda a verdade a polícia irá atrás dela. cintia 
diz para ela sair de sua casa até a poeira baixar. Ma-
tilde diz para cintia que carol e chico já sabem de 
tudo, pois Ernestina contou tudo. 

GÊnEsis
Terça-feira, 20h50

José e Abumani ficam aliviados com a atitude de Is-
sad. Potifar cruza o caminho de José. Asenate desa-
bafa com Herit e neferíades é apresentada a José.

iMpÉriO
Terça-feira, 21h00

cora confirma a presença de Maria Marta no bar 
de Manoel. Xana afirma a Juliane que descobri-
rá se Luciano está sendo bem tratado. José Alfre-
do pensa em sua conversa com Jesuína. José Pe-
dro discute com Amanda. Bruna flagra Danielle 
escutando a gravação de uma conversa com Jo-
sé Pedro. cláudio sugere que Leonardo faça uma 
demonstração de seus hambúrgueres no restau-
rante. Marcão ouve uma conversa entre cristina 
e Elivaldo e conta para Maurílio. Du diz a João Lu-
cas que Ísis ligou para ele. José Alfredo pede para 
ver o atestado de óbito do filho de Jesuína. Marta 
surpreende Maurílio. José Alfredo descobre quem 
ajudou o filho de Jesuína.

resumo de novelas
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horóscopo
ÁriEs
Impulsione novo projeto e 
dê um passo maior na car-

reira. A semana trará decisões impor-
tantes no trabalho. Diversifique ativida-
des e resolva um conflito com alguém 
da equipe. Bom momento para assu-
mir mais liderança e autonomia. Man-
tenha a privacidade na relação íntima 
e fique longe de gente invasiva. Saiba 
em quem confiar. O ambiente social 
passará por mudanças.

TOurO
carreira e finanças terão 
andamento positivo nesta 

semana. negocie contratos, conquiste 
novos espaços e construa novas rela-
ções aos poucos. Assuntos íntimos e 
amor em fase de questionamentos. Di-
ferenças poderão pesar. Divida melhor 
as responsabilidades, se quiser pre-
servar uma parceria. Fase de concreti-
zações e de mudanças no estilo de vi-
da. Sucesso!

GÊMEOs 
A rotina será exigente nes-
ta semana. Encontre tempo 

para resolver assuntos de casa e de fa-
mília. Viagem a dois será tudo de bom. 
Embarque num clima carinhoso e cur-
ta momentos românticos regados com 
muita emoção. Desconfianças em re-
lações de trabalho poderão adiar uma 
formalização ou cobrar escolhas difí-
ceis. Pese o que estará em jogo e des-
faça ilusões.

CânCEr
Informações confusas co-
brarão checagens e esclare-

cimentos. Aproveite a semana para es-
tudar, conversar com amigos e avaliar 
várias visões. Bom período para apro-
fundar relações, brilhar nas reuniões de 
trabalho e conquistar excelentes resul-
tados. Espere por sucesso, reconheci-
mento e projeção na carreira. Amor em 
fase de construção. A confiança cres-
cerá aos poucos.

LEÃO 
Semana positiva na área fi-
nanceira. Espere por con-

quistas no trabalho e sorte nos negócios. 
Aproveite para decidir investimentos, 
planejar compras e aumentar seu con-
forto. Antigos relacionamentos pode-
rão retornar. Dê atenção à família e re-
solva antigas pendências. conselhos 
de uma amizade experiente ajudarão 
a evitar erros de escolha. Acerte do-
cumentos.

VirGEM 
comece um novo ciclo de 
vida! A semana trará opor-

tunidades de trabalho e de crescimen-
to financeiro. Preocupações com a saú-
de incentivarão novos hábitos. Encare 
novos desafios com garra, coragem e 
vontade de vencer. caminhos de maior 
realização pessoal e profissional esta-
rão iluminados. Hora de se libertar de 
velhas crenças, preconceitos e realizar 
seus desejos.

LiBrA 
Escolhas de investimen-
tos, compras e planos fa-

miliares pedirão ponderação. Estabe-
leça prioridades e tome decisões com 
calma, analisando as diversas possibi-
lidades. Você contará com sorte, sen-
so de oportunidade e poder de nego-
ciação. Encerre um longo ciclo de vida 
com fortalecimento interior e propósi-
tos claros. uma viagem sedimentará 
novo estilo de vida.

EsCOrpiÃO 
Semana de reflexões im-
portantes. um pouco de in-

teriorização esclarecerá perspectivas, 
metas e posicionamentos. Responsa-
bilidades com a família e escolhas au-
mentarão. Hora de construir maior es-
tabilidade e segurança para o futuro e 
investir na construção de bases afeti-
vas e materiais mais sólidas. não se 
iluda com aparências e propostas mi-
rabolantes. Poupe energia!

sAGiTÁriO
consolide um empreendi-
mento ou decida rumos. 

Você poderá realizar um velho sonho 
e aumentar o poder financeiro. uma 
desilusão dará no que pensar. Encare 
conversas difíceis e separe o “joio do 
trigo” nos relacionamentos. Você po-
derá encerrar uma atividade e iniciar 
outra com melhores perspectivas. ca-
minhos ficarão iluminados. conte com 
forte apoio de amizades.

CApriCórniO 
Invista na sua saúde e se-
gurança. A semana trará 

decisões de investimentos e reflexões 
profundas sobre o projeto de vida. As-
suntos financeiros interferirão numa 
amizade. Talvez precise cobrar ou sal-
dar uma dívida e encarar uma situação 
social incômoda. Gestos generosos re-
aproximarão uma antiga relação. co-
nexões internacionais inspirarão pla-
nos de viagem.

AquÁriO
Escolhas difíceis marcarão 
esta semana, que trará pro-

posta atraente, planos de expansão e 
ótimo desempenho nos estudos. Enca-
re desafios nos relacionamentos profis-
sionais e resolva uma situação incômo-
da. Hora de pensar no futuro, planejar 
mudanças e apostar num estilo de vi-
da mais leve. criatividade e soluções 
originais contornarão obstáculos. Po-
der e prestígio em alta!

pEiXEs
Afaste desconfianças com 
atitude e conversas escla-

recedoras numa parceria de trabalho 
ou no amor. A semana trará projeção 
profissional e novas relações. Bom perí-
odo para formalizar acordos e resolver 
assuntos de família. Renove conceitos 
e rompa barreiras nos relacionamen-
tos. Aprenda com novas referências. 
Discussões serão estimulantes e re-
veladoras.
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celebridades
à  REAÇÃo NAS REdES SoCIAIS

Tiago Leifert desmente 
rumores sobre o motivo 
de saída da Globo
‘na busca pelo clique, o crime compensa demais’, escreveu o apresentador

N
o último sábado, 11, 
o apresentador Tia-
go Leifert publicou 
uma série de stories 
no Instagram, des-
mentindo rumores 

sobre o motivo de sua saída da TV 
Globo. A reação de Leifert veio após 
o colunista do IG, Alessandro Lo-
Bianco, alegar que ele teria saído da 
emissora por se recusar a continuar 
apresentando o Big Brother Brasil e 
não assinar proposta de R$ 2,5 mi-
lhões mensais.

A emissora anunciou na quinta-
feira (9) que o apresentador deixa-
rá a Globo após o término do The 
Voice Brasil. E na sexta (10), Leifert 
participou do Mais Você e foi entre-
vistado por Ana Maria Braga para 
falar sobre sua decisão. Ele revelou 
que não tinha planos fixos para seu 
futuro profissional e que pretendia se 
dedicar integralmente à sua família.

“Pessoal, o ‘verdadeiro motivo da 
saída de Leifert’ é aquele que eu 
contei na Ana Maria. Qualquer ou-
tro é invenção. Pode ser que não dê 
clique e pareça monótono, mas é o 
meu motivo. É meu. A fonte sou eu. 
A única possível neste caso. Porque 
é a minha vida”, escreveu o apre-
sentador no Instagram. Em outro 
story, o apresentador postou print 
da coluna de Alessandro Lo-Bianco, 
do IG, afirmando que a notícia era 
“completamente falsa”.

Já neste domingo (12), o apresen-
tador voltou com o assunto, publi-
cando o mesmo print da coluna de 
Lo-Bianco em seu feed, com a tarja 
fake news.

“Quem não deve, não teme. Então 
vai ficar aqui pra sempre para sua 
referência Alessandro Lo-Bianco. 
Antes eu achava que você simples-
mente era mau jornalista, hoje já 
acho que você inventa de propósito 
mesmo porque infelizmente na con-
juntura atual da busca pelo clique, o 
crime compensa demais!”

Leifert disse que foi no perfil de 
Lo-Bianco para desmentir o que foi 
atestado na matéria, mas que seu 
comentário foi apagado. O apresen-
tador, que tem formação como jorna-
lista, também ressaltou que a expo-
sição em seu feed não é um ataque 
à imprensa e aos jornalistas, mas à 
conduta de Lo-Bianco.

“Essa crítica toda aqui não é à im-
prensa, tá cheio de gente excelente 

Procedimento foi informado através das redes sociais de Pelé Da REdAÇÃo

contato@oextra.net

Tiago Leifert segue no comando do ‘The Voice Brasil’ em 2021

(com quem você deveria aprender, 
aliás). Esse texto é só pra você. Eu 
tenho total direito de me defender, já 
que você não ouviu meu lado.”

Famosos demonstraram apoio à 
Leifert nos comentários da publi-
cação, entre eles Boninho, que es-
creveu “É toco!!! Kkkk”, e a ex-BBB 
Ana clara, uma das apresentadoras 
que os internautas vêm especulando 
como possível substituta de Leifert, 
escreveu “Haja saco”.

OuTrO LAdO
O jornalista Alessandro Lo-Bianco 

também se pronunciou em seu perfil 
do Instagram neste domingo. “Re-
tornamos à idade média em que os 
mensageiros das más notícias eram 
jogados no fogo pelos que temem a 
imprensa. Ataques à imprensa não 
me balançam perto do que pas-
samos em 64, precisam caprichar 
mais”, escreveu.

“Sobre sua renovação contratual, 
eu e você sabemos que você aceitou 
a renovação, recebeu os documen-
tos assinados pela Globo, e enrolou 
quase um mês para devolver depois 
sem a assinatura voltando atrás.”

Ainda sobre o assunto, ele também 

publicou um vídeo em seu perfil e no 
Youtube.nele, o colunista do IG faz re-
ferência ao conflito entre ele e o apre-
sentador que ocorreu em fevereiro, 
quando o jornalista divulgou durante 
o programa “A Tarde é Sua”, da Rede 
TV!, que o apresentador estaria insa-
tisfeito com o BBB e pedia para deixar 
o programa. na época, Leifert publi-
cou um vídeo desmentindo a notícia.

“O Brasil inteiro percebeu sua ca-
pacidade fria e calculista de des-
mentir um jornalista, como fez em 
fevereiro, achando que calaria um 
repórter com um videozinho inti-
midando e tentando constrangê-lo, 
acreditando que assim a verdade 
não seria exposta com o tempo”, 
afirma Lo-Bianco.

“Hoje esse constrangimento acon-
teceu justamente porque ele se tor-
nou reflexo do que o Boninho é. Tia-
go se tornou uma pessoa mimada 
que rebate com mentiras e ataques 
a jornalistas tentando constrangê
-los quando algo que não pode vazar 
acaba vazando e sendo publicado”, 
diz o jornalista.

Também em resposta ao que Lei-
fert alega em post, o jornalista con-

corda que apagou o comentário do 
apresentador em seu perfil, mas que 
a barreira para diálogo já tinha ocor-
rido em fevereiro.

“Sobre o comentário que você es-
creveu no meu Instagram me ata-
cando, que eu tirei, lembre que o seu 
Instagram tem comentários limita-
dos, Titi. Quando você gravou um 
vídeo em fevereiro me chamando de 
fake news, eu fui na sua postagem 
e não pude comentar. E sabe o que 
eu fiz? Aceitei a sua censura. Então 
tire a trave dos seus próprios olhos, 
Tiago, antes de colocar nos meus.”

O apresentador ainda se manifes-
tou neste domingo, postando um 
pronunciamento em vídeo nos sto-
ries. “Grandes jornalistas, que fazem 
grandes reportagens, grandes de-
núncias, não saem atacando o outro 
lado depois, chamando de mimado 
e não sei o que. Eles ficam quietos, 
eles confiam na reportagem deles, 
na apuração e no trabalho que fize-
ram. Sabem que está baseado em 
fatos e documentos. Só ataca o outro 
lado quem não tem nada”, afirmou.

Fonte: f5.folha.uol.com.br

Foto: Isabella Pinheiro / Gshow
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à  RoMAnCE

Elas têm sido vistas circulando juntas em jantares e pequenos encontros

Maitê Proença está
namorando com Adriana 
Calcanhotto, diz revista

A 
revista Veja publicou 
e as redes sociais 
espalharam que a 
atriz Maitê Proença, 
de 63 anos, e a can-
tora Adriana cal-

canhotto, de 55 anos, estão vivendo 
um romance. As duas têm sido vis-
tas circulando juntas em jantares e 
pequenos encontros nas casas de 
amigos. E, segundo a Veja, não fa-
zem questão de esconder o namoro 
para quem já é do convívio.

“Elas formam um casal e parecem 
bem felizes”, disse uma fonte citada 
pela reportagem.

A publicação procurou Maitê Pro-
ença, mas ela preferiu não falar so-
bre a relação, que teria se iniciado 
há alguns meses.

“não sou muito de abrir a minha 
intimidade, prefiro preservar alguns 
assuntos”, disse Maitê. A cantora, 
por sua vez, zoou o artigo em seu 
Instagram.

Fonte: https://www.terra.com.br
/diversao/gente A atriz Maitê e a cantora Adriana estariam em fase romântica

Imagem: Reprodução/Instagram
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Thaís 
Crisóstomo 

recebe os 
parabéns 

de amigos 
e familiares 
nesta data 

especial!

O cantor Elian Flores comemorou seus
21 anos nesta segunda-feira. Parabéns!

Parabéns e muitos anos de vida para ela, rafaela 
picolo, que faz aniversário nesta terça-feira!


