
Câmara de 
Jales aprova 
reajuste 
de salário de 
servidores 
municipais
Reajuste de vencimentos 
em 15% tem efeito retroativo
a 1º de janeiro de 2022

Unidade local 
do PAT divulga 
vagas de 
emprego

TG convoca 
jovens para
comparecerem 
à unidade local
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Município registra mais 147 infectados
por Covid-19; 2.824 casos estão ativos

Em Fernandópolis, 1.044 pacientes aguardam resultados de exames

Santa Casa tem
6 pacientes internados 
devido ao Coronavírus
Hospital conta com o dobro de pacientes do que 
leitos em isolamento para doenças infectocontagiosas

Mesmo sem novo 
credenciamen-
to de leitos 
para Covid-19, 
tanto de enfer-

maria quanto de UTI, a Santa 
Casa de Fernandópolis registra 
6 pacientes com exames positi-
vos internados em leitos manti-
dos em isolamento. Sob contra-

to, o hospital dispõe de 4 leitos 
exclusivos para pacientes com 
doenças infectocontagiosas, e 
por isso mantidos isolados. Pá-
gina A6

Inscrições para
concurso do 
IBGE terminam 
nesta sexta
Fernandópolis oferece vagas para 
Agentes Censitários e Recenseador

Após ser prorroga-
do, chega ao fim 
nesta sexta-feira, 
dia 21, o período 
de inscrições do 

concurso do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-

tística) que vai preencher va-
gas para realização do Censo 
Demográfico 2022. Para a sede 
Fernandópolis, o processo se-
letivo vai oferecer vagas para 
Agentes Censitários e Recen-
seador. Página A3

Secretários da 
Saúde e Cultura 
testam positivo
Ambos estão com o ciclo vacinal
completo e ficarão em isolamento.             Página A6

à  COVID-19

Polícia Civil 
prende pedófilo 
Homem é acusado de
abusar de criança de 7 anos.                         Página A9
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Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas 
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mandas regionais. Com coorde-
nação centralizada e operação 
descentralizada.

-Transparência, melhoria dos 
serviços públicos (qualificar e 
quantificar metas).

- Algo como criação de centrais 
de abastecimento em todas as 
regiões para suprir demandas 
nas áreas de:

- alimentos
- remédios/equipamentos de 

saúde
- educação – livros didáticos
Enfim, setores que sejam altas 

prioridades. Densidade e expli-
cação das formas de operação.

O Brasil na retomada
A pandemia continua acusando 
índices alarmantes. A Ômicron, 
a nova variante do Coronavírus, 
pode ser menos mortal, mas a 
propagação é maior que o pri-
meiro ciclo da Delta. A indicar 
que as filas de contaminados são 
e serão imensas. No meio dessa 
tempestade, o Brasil parece sair 
do caos e começar a movimentar 
suas estruturas, escancarando 
as portas da normalidade. Para 
onde se olha, veem-se traços e 
paisagens cheias de gente e de 
ações. A retomada das ativida-
des produtivas é fato.

Superação
A sensação é de que o pior já 
passou. Os incautos, que relaxam 
condutas de prevenção, enchem 
planilhas de dados e hospitali-
zações. Mas as conversas e as 
rotinas cotidianas atestam que o 
brasileiro passa a confiar na supe-
ração de tempos sombrios. Muitos 
reiniciam a volta ao labor sob a 
crença de que as coisas não serão 
como antes. Algo se insere nos 
passos profissionais e pessoais.

Lula e Alckmin
Parte do PT é contra o nome de 
Geraldo Alckmin como vice o na 
chapa de Lula. Rui Falcão, ex-pre-
sidente da sigla, em entrevista 
à Folha, segunda, foi duro: Lula 
não precisa de muleta eleitoral. 
E Alckmin, segundo uma ala do 
petismo, representa tudo que o 
petismo rejeita. A essa altura, o 
ex-governador de SP fica com a 
imagem borrada. Se Lula impuser 
o nome, vai encontrar resistências. 
Ou seja, nesse início de jornada 
eleitoral, contenda e acusações 
não ajudam a alavancar nomes. 
Alckmin fica numa sinuca de bico. 
Os tiros contra o ex-governador 
surgem a cada instante.

A volta
Se Lula ganhar a disputa, vere-
mos uma luta engalfinhada de 
petistas para voltar ao Planalto 
Central. Os quadros da velha 
guarda contra os novos perfis. O 
Brasil do Eterno Retorno. Man-
tega, Mercadante, Rui Falcão, 
para onde serão deslocados? E 
para onde iria a ex-presidente 
Dilma Rousseff?

18 Estados
O PT terá candidatos próprios 
em 18 Estados. Domina o ranking 
de candidaturas. Pode fazer a 
maioria e grande bancada de 
deputados.

PSL e PT
Serão os dois partidos com os 
maiores cofres de campanha. 
Com o fundão eleitoral turbina-
do, os partidos terão um total 
de R$ 5,96 bilhões nas eleições. 
O valor corresponde à soma de 
R$ 4,9 bilhões para campanhas 
eleitorais com R$ 1,06 bilhão para 
o Fundo Partidário. PSL e PT, 
que têm as maiores bancadas, 
levarão 10,14% e 9,97% do total 
cada, respectivamente.

Os evangélicos
O PT se esforça para pescar o 
apoio dos evangélicos, que nunca 
foram tão disputados.

As chances
Quais as chances dos pré-can-
didatos hoje (repito, hoje) de en-
trarem no segundo turno? Mais 
uma vez, a resposta é complexa. 
Vai depender das circunstâncias 
e do Senhor Imponderável. Hoje, 
medidas em números de 0 a 10, 
o palpite sugere essa pontuação:

- Lula, 9
- Bolsonaro, 6
- Sergio Moro, 4
- João Doria, 3
- Luiz Mandetta (?), 1
- Simone Tebet, 1
- Ciro Gomes, 2
- Rodrigo Pacheco(?), 1

Terceira via
Eleitorado vai fechar posição 

na última hora. E a terceira via 
só dará as caras lá para maio/
junho. A depender da polariza-
ção. E mais: a terceira via só tem 
possibilidades se o Senhor Im-
ponderável nos visitar e afastar 
do páreo um dos dois principais 
corredores: Lula ou Bolsonaro. O 
fato é que este Senhor faz visitas 
ao Brasil sem aviso prévio.

O Imponderável
O clima eleitoral pode ser afetado 
pela visita do Senhor Imponde-
rável. Na forma de:

- uma denúncia bombástica
- um escândalo nos bastidores 

do governo
- uma renúncia no meio da 

campanha
- eventos extremados que pu-

xem o povo para as ruas/ um 
acidente/incidente de proporções 
calamitosas

- caos, com desorganização 
da economia e furos no cobertor 
de proteção social

Mais ação, menos discurso
O eleitor quer mais ação e menos 
discurso.

* Gaudêncio Torquato, jornalista, é 
professor titular da USP, consultor 

político e de comunicação 
Twitter@gaudtorquato

l  Por Gaudêncio Torquato

Abro a coluna com 
uma historinha 
do querido Rio 
Grande do Norte.

Estar com Deus não ofende
Noé, conta Sebastião Nery, era 
uma figura folclórica do Rio Gran-
de do Norte. Tinha o hábito de 
cortejar todos os governos. No 
levante comunista de 1935, quan-
do o deputado pela Bahia e se-
cretário-Geral do PC, Giocondo 
Dias, tomou o poder ocupando 
o Palácio Potengi, enquanto Di-
narte Mariz marchava de Caicó 
para Natal subindo a Serra do 
Doutor, a multidão enfurecida 
invadiu o jornal A República, 
de propriedade do governo. Na 
sala da direção, encontram Noé. 
Agarram-no pela gravata:

– Com quem você está?
– Estou com Deus. Isso ofende?
Não ofendia. Salvou-se.

PAnOrAMA
Vamos aos nossos pequenos 
retratos.

Pandemia e democracia
O que aconteceu com as de-
mocracias sob a teia sombria 
da pandemia? Perderam força. 
Os governos, particularmente 
os dirigidos por perfis autoritá-
rios, reforçaram seus espaços 
de mando e poder. Agregaram 
forças. Passaram a ter voz mais 
ativa nos territórios, ganharam 
visibilidade, arregimentaram 
apoios. No caso do Brasil, de-
fendendo o negacionismo, indo 
contra a ciência e desfechando 
tiros contra a vacina, o presi-
dente da República, ao contrá-
rio de muitos dirigentes, nada 
em maré baixa. P.S. Extinguiu 
muitas instituições e órgãos de 
controle. A participação social 
no processo decisório encolheu.

Agitando as bases
Bolsonaro aposta na hipótese 
de que, apesar dos pesares, ele 
é a principal fortaleza de defe-
sa do país contra as ameaças 
do “comunismo”, sistema que 
costuma jogar no colo de Luiz 
Inácio. Por isso, seu principal 
objetivo é animar as bases de 
simpatizantes e alas radicais, 
esperando que elas lhe dêem 
os votos para entrar no segun-

do turno. Espera repetir 2018, 
quando encarnou o papel de São 
Jorge empunhando a espada 
contra o dragão da maldade.

20 a 25 pontos
Se obtiver entre 20 e 25 pontos, 
terá condições de entrar no turno 
seguinte da campanha. O nome 
da terceira via mais provável 
no momento é o do juiz Sergio 
Moro, que ainda não empolga os 
segmentos do meio da pirâmide. 
As classes médias tendem a ser 
o pêndulo do pleito. Para onde se 
inclinarem, definirão o favorito 
do pleito. Ainda não fecharam 
por completo suas preferências.

São Paulo
O Estado de São Paulo abriga 
cerca de 40 milhões de pesso-
as. Unidade mais populosa da 
Nação, o Estado será centro 
de uma batalha contundente. 
É mais populoso do que 178 
países, colocando-se abaixo 
de apenas 29 em termos de 
habitantes. Na América do Sul, 
somente a Colômbia abriga um 
número maior de pessoas que 
São Paulo. Abriga 35 milhões de 
eleitores, sendo o maior colégio 
eleitoral brasileiro. A capital de 
São Paulo representa também 
o maior município em número 
de eleitores, com cerca de nove 
milhões do total.

O Triângulo das Bermudas
Costumo lembrar que o Triângu-
lo das Bermudas será o decisor 
da campanha. Constituído por 
São Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro. MG possui cerca de 16 
milhões de eleitores, concentrando 
quase 11% do eleitorado do país, 
que, neste ano, deve ultrapassar 
150 milhões de pessoas. Terceiro 
maior colégio eleitoral do país, o 
estado do Rio de Janeiro tem mais 
de 12 milhões de eleitores, mais 
de um terço na capital fluminense, 
com cerca de cinco milhões.

Os maiores polos
Em SP, MG e RJ estão os maiores 
grupos de pressão e opinião: os 
maiores conglomerados empre-
sariais; as mais fortes organiza-
ções não governamentais; os 
maiores contingentes das classes 
médias; os maiores grupos de 
profissionais liberais; os maiores 

núcleos estudantis; enfim, os 
maiores polos de poder social. 
Passam, portanto, por aqui os 
clamores e gritos que embasam 
o discurso nacional.

As estatísticas
Dito isto, resta aduzir com outras 
estatísticas: a região Sudeste é 
a maior em número de eleitores, 
com cerca de 65 milhões de elei-
tores, 43% dos aptos a votar. Em 
seguida vem a região Nordeste, 
onde há mais de 40 milhões de 
eleitores ou 27,01% do total. O Sul 
conta com 14,47% dos eleitores, 
contabilizando 22 milhões bra-
sileiros. A região Norte tem 12 
milhões, ou 7,91% de votantes. A 
região Centro-Oeste concentra 
o menor número de eleitores: 
10.943.887, ou 7,27% do total. Há 
509.988 (0,33%) brasileiros aptos 
a votar no exterior. A maioria do 
eleitorado brasileiro é formada 
por mulheres, que represen-
tam 52,49% do total, somando 
77.649.569 eleitores. Os homens 
totalizam 70.228.457 eleitores, 
correspondendo a 47,48% do total

O discurso tatibitate
Infelizmente, no ano eleitoral 
seremos vítimas do blá blá blá 
das campanhas. Do tipo:

- o Brasil tem jeito, basta saber 
governar.

- Fulano de tal é o “pai dos 
pobres”.

- Sicrano é o patrono dos tra-
balhadores.

- Beltrano é o benfeitor da 
saúde.

- Hora de reconstruir o país.
- Vamos combater a corrupção.
- Nossas crianças precisam 

de melhor educação.
- Vamos baratear a comida no 

prato.
- Com fulano de tal, éramos 

felizes e não sabíamos.
É o chamado discurso tatibitate

O discurso substantivo
O contraponto será o discurso 
substantivo, que abrigará den-
sidade, argumentos, propostas 
concretas e como serão aplica-
das. Algo como:

- O salário-mínimo será rea-
justado um pouco acima dos 
índices da inflação.

- Um projeto para o país, con-
templando as prioridades e de-
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Inscrições para concurso do IBGE 
terminam nesta sexta-feira, dia 21

Fernandópolis oferece vagas para Agentes Censitários e Recenseador

Após ser 
prorrogado, 
chega ao 
fim nesta 
sexta-feira, 

dia 21, o período de ins-
crições do concurso do 
IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Esta-
tística) que vai preencher 
vagas para realização do 
Censo Demográfico 2022.

Para a sede Fernandó-
polis, o processo seletivo 
vai oferecer vagas na fun-
ção de Agente Censitário 
Municipal; Agente Cen-
sitário de Administração 
e Informática; Agente 
Censitário Supervisor e 
Recenseador. Os servi-
dores contratados para 
trabalhar no Censo De-
mográfico visitarão os 
municípios coletando 
informações detalhadas 
sobre a população brasi-
leira.

Os interessados em 
disputar um dos postos 
devem realizar as inscri-
ções no site da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), 
empresa responsável 
pela seleção inscrições e 
informações, até às 16h 
desta sexta-feira.

AGEnTE 
CEnSITÁrIO DE 

ADMInISTrAÇÃO 
E InFOrMÁTICA

Entre as atribuições do 
Agente Censitário de Ad-
ministração e Informática 
estão adotar as providên-
cias relativas à contrata-
ção, prorrogação de con-
tratos e desligamento de 
recenseadores; colaborar 
na organização e na ad-
ministração dos postos 
de coleta de sua coorde-
nação de subárea.

Municípios de atuação: 
Fernandópolis, Meridia-
no, Pedranópolis, São 
João das Duas Pontes e 
São João do Iracema – 
l Remuneração: R$ 

1.700,00
l Requisito: ensino mé-

dio completo
l Taxa de inscrição: R$ 

44,00. 
AGEnTE 

CEnSITÁrIO 
SUPErVISOr

O agente censitário su-
pervisor exerce as tarefas 
de supervisão da opera-
ção censitária, com foco 
nas questões técnicas e 
de informática e adminis-
trativas. Está subordina-
do ao agente censitário 
municipal. Sua principal 

função é acompanhar, 
avaliar e, sobretudo, 
orientar os recenseado-
res durante a execução 
dos trabalhos de campo.
l Remuneração: R$ 

1.700,00
l Requisito: ensino mé-

dio completo
l Taxa de inscrição: R$ 

60,50. 
As vagas do agente 

censitário concorrem 
Fernandópolis, Meridiano 
Pedranópolis e São João 
das Duas Pontes. 

AGEnTE 
CEnSITÁrIO 
MUnICIPAL 

O agente censitário 
municipal gerencia o pos-
to de coleta e, durante 
todo o trabalho do Cen-
so Demográfico, estará 
à frente de dois tipos de 
ações: Administrativas e 
Técnico-operacionais:
l Remuneração: R$ 

2.100,00
l Requisito: ensino mé-

dio completo
l Taxa de inscrição: R$ 

60,50
rECEnSEADOr

O recenseador é o res-
ponsável por fazer o tra-
balho da coleta de dados 
por meio de entrevistas 
com os moradores.

l Remuneração: de acor-
do com a produção

l Requisito: ensino fun-
damental completo

l Taxa de inscrição: R$ 
57,50

PrOCESSO
SELETIVO

As provas objetivas serão 

aplicadas presencialmente 
em 27 de março de 2022 
para agente censitário mu-
nicipal, agente censitário 
supervisor e recenseador, 
seguindo os protocolos 
sanitários de prevenção 
da Covid-19. Como as 
provas serão realizadas 

em turnos diferentes - de 
manhã para recenseador 
e de tarde para agente 
censitário -, os candida-
tos podem se inscrever 
para ambos os cargos. As 
provas serão realizadas 
em todos os municípios 
onde houver vagas. 

à  TRABAlhO

PAT divulga vagas de
emprego disponíveis
Os interessados devem preparar seus currículos
de acordo com as exigências do empregador

O PAT (Posto de Aten-
dimento ao Trabalha-
dor) de Fernandópolis 
tem diversas vagas de 
emprego disponíveis 
em seu painel de ofer-
tas. Os interessados 
devem preparar seus 
currículos de acordo 
com as exigências do 
empregador.

O endereço do PAT é 
rua São Paulo, 2570, Co-
ester. O atendimento é 
realizado das 8 às 17h.

VAGAS
DISPOnÍVEIS

 OPErADOr DE
 rETrOESCAVADEIrA
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA EM 
CONSTRUTORAS

l PARA ATUAR EM 
OBRAS DE ESTRADAS 
E DRENAGEM

 01 VAGA – BASE FEr-
nAnDÓPOLIS IrÁ 

ATUAr EM ESTrELA 
D’OESTE, GUArAnI 
D’OESTE, MACEDÔ-
nIA E InDIAPOrÃ 
– SALÁrIO A COMBI-
nAr

 VAGA OPErADOr
 DE PATrOL
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA MINI-
MO 03 ANOS

l PARA ATUAR EM 
OBRAS DE ESTRADAS 
RURAIS 

l 01 VAGA – BASE FER-
NANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 OPErADOr DE 
rOLO CHAPA/

 PÉ DE CArnEIrO 
TIPO CA-25

l COM EXPERIÊNCIA 
EM CARTEIRA

l PARA ATUAR EM 

OBRAS DE ESTRADAS 
RURAIS

l 01 VAGA – BASE FER-
NANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 OPErADOr DE PÁ 
CArrEGADEIrA

l COM EXPERIÊNCIA 
EM CARTEIRA

l PARA ATUAR EM 
OBRAS DE ESTRADAS 
RURAIS

l 01 VAGA – BASE FER-
NANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 OPErADOr DE
 ESCAVADEIrA
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA EM 

CONSTRUTORA, QUE 
SAIBA FAZER RAMPA 
EM TALUDE.

l PARA ATUAR EM 
OBRAS DE ESTRADAS 
E DRENAGEM

l 01 VAGA – BASE FER-
NANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 ABASTECEDOr
 DE MÁQUInAS
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA EM 
CARGOS SEMELHAN-
TES (FRENTISTA POR 
EXEMPLO)

l PARA ATUAR EM 
OBRAS DE ESTRA-
DAS RURAIS, ABASTE-
CENDO MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS

l  01 VAGA – BASE FER-
NANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 

D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 AJUDAnTE GErAL
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA EM 
CONSTRUTORAS

l PARA ATUAR EM 
OBRAS DE ESTRADAS 
E DRENAGEM

l 06 VAGAS – BASE 
FERNANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 PEDrEIrO
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA EM 
CONSTRUTORAS

l PARA ATUAR EM 

OBRAS DE DRENAGEM 
E EXECUÇÃO DE CON-
CRETO APARENTE

l 02 VAGAS – BASE 
FERNANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR

 GrEIDISTA
l COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA
l PARA ATUAR EM 

OBRAS DE ESTRADAS 
RURAIS

l 01 VAGA – BASE FER-
NANDÓPOLIS IRÁ 
ATUAR EM ESTRELA 
D’OESTE, GUARANI 
D’OESTE, MACEDO-
NIA E INDIAPORÃ 
- SALÁRIO A COMBI-
NAR.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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à  PANDEMIA

Boletim Epidemiológico: mais 147
infectados por Covid-19 nesta quarta
1.044 pacientes aguardam 
resultados de exames; 2.824 casos 
estão ativos no momento

O Boletim Epi-
demiológico 
desta quar-
ta-feira, 19, 
registrou 

mais 147 casos positivos 
para Covid-19 em Fer-
nandópolis: O número 
de infectados chegou a 
17.330, sendo que no mo-
mento, 2.824 casos estão 
ativos no momento.

O informativo traz tam-
bém 35.365 testes nega-
tivos e 14.148 pacientes 

curados. O número de ca-
sos suspeitos é de 1.044.

Até o momento, 358 
pessoas já morreram de-
vido a complicações da 
Covid-19 no município.

Conforme deliberação 
da Secretaria Estadual da 
Saúde, todas as pessoas 
com síndromes gripais 
são testadas por meio da 
coleta de exames 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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Crianças de 2 e 3 anos estão entre os casos positivos

à  COVID-19

Em apenas 24 horas, Jales notifica 110 
pacientes com suspeita de Coronavírus 

Nesta quarta-feira, 19 
de janeiro, foram regis-
tradas 166 notificações 
de casos suspeitos para o 
novo Coronavírus nas úl-
timas 24 horas em Jales.

Entre estes casos ou 
os notificados anterior-
mente e que aguardam 
resultados de exames, 66 
testaram como negativos 

e 110 receberam resulta-
dos positivos.

Os casos positivos fo-
ram diagnosticados em: 
crianças de 2 e 3 anos; 6 
adolescentes entre 14 e 
17 anos; 55 mulheres en-
tre 18 e 88 anos; 47 ho-
mens entre 19 e 91 anos.

Os novos casos foram 
notificados através das 
unidades de referência 
do Arapuã (14), Oiti (9), 

Paraíso (5), São Jorge 
(10), Núcleo Central de 
Saúde (19), Novo Mundo 
(15), Roque Viola (9), Mu-
nicipal (9), Uniamérica 
(5), Rural (3) e Jacb (12).

Informamos que mais 37 
pacientes foram conside-
rados curados da covid-19 
e liberados do isolamento 
domiciliar. Atualmente 
Jales contabiliza 8.663 
pacientes curados.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  ADMINISTRAçãO

Secretários da Saúde e Cultura de
Fernandópolis estão com Covid-19
Ambos estão com o 
ciclo vacinal completo e
ficarão em isolamento

Na manhã 
da última 
quarta-fei-
ra, 19, os 
secretários 

de Saúde, Ivan Verone-
si, e da Cultura, Cássio 
Araújo, testaram positi-
vo para covid-19 ao reali-
zarem teste rápido após 

apresentarem sintomas.
Ambos estão com o 

ciclo vacinal completo 
e ficarão em isolamen-
to até o término do pe-
ríodo de reinfecção da 
doença.

Nas fotos ao lado,  
da esquerda para a 

direita, Ivan Veronesi 
e Cássio Araújo

à  PANDEMIA

Santa Casa local tem 6 pacientes 
internados devido ao Coronavírus

Hospital conta com o dobro de pacientes do que leitos em isolamento para doenças infectocontagiosas

Mesmo sem novo cre-
denciamento de leitos 
para Covid-19, tanto de 
enfermaria quanto de 
UTI, a Santa Casa de 
Fernandópolis registra 
6 pacientes com exames 
positivos internados em 
leitos mantidos em isola-
mento.

Sob contrato, o hospital 
dispõe de 4 leitos exclu-
sivos para pacientes com 
doenças infectocontagio-
sas, e por isso mantidos 
isolados.

Atualmente, o número 
de pacientes já é o do-
bro dos leitos disponí-
veis: 8. Destes, 6 estão 
com Covid-19, nenhum 
na UTI.

No dia 17 de dezembro 
de 2021, o DRS-XV (De-
partamento Regional 
de Saúde), determinou 
a suspensão dos leitos-
Covid em diversas San-
tas Casas, interrompen-
do repasses financeiros 

para manutenção desse 
serviço.

O Hospital de Base 
de Rio Preto ficou então 
como referência regio-
nal para casos graves 
de coronavírus. Com a 
explosão de novos casos 
no início de 2022, o HB 
chegou ao limite de va-
gas, causando transtor-
nos nos demais hospitais 
de referência, como nas 
Santas Casas de Jales e 
Fernandópolis.

Votuporanga é a úni-
ca Santa Casa da região 
com leitos-Covid nova-
mente credenciados pelo 
governo estadual.

Desde o final de sema-
na, uma senhora fernan-
dopolense, com 95 anos e 
comorbidades, internada 
no HB de Rio Preto, e um 
senhor, morador de Bra-
sitânia, com 84 anos e 
também com comorbida-
des, internado na UPA de 
Fernandópolis, faleceram 
devido a complicações 
da Covid-19.

Arcando com mais prejuízos e ainda sem o devido credenciamento de leitos, Santa 
Casa de Fernandópolis já tem 6 pacientes com Covid-19 internados em isolamento

 JOÃO lEONEl

contato@oextra.net
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à  lEGISlATIVO

Câmara de Jales aprova reajuste 
de salário de servidores municipais

O Projeto reajusta os vencimentos em 15%, com efeito retroativo a 1º de janeiro de 2022

publicações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POPULINA

Aviso de Licitação
Modalidade: Tomada de Preço

Processo nº 03/22
Tomada de Preço nº 01/22

Convênio celebrado entre o Ministério do Desen-
volvimento regional, representado pela Caixa Eco-
nômica Federal, conforme Contrato de Repasse N. 
909544/2020/MDR/CAIXA - Siconv 909544, firma-
do com Município de Populina

Encontra-se aberto nesta municipalidade a Tomada 
de Preço acima citada para a Contratação de empresa 
com fornecimento de material e mão de obra para exe-
cução de obras de Pavimentação Asfáltica de Estrada 
Vicinal no Município de Populina. Valor Estimado 
da obra R$ 914.012,09, Caução para participação R$ 
9.140,12. A visita técnica é obrigatória e deverá ser 
efetuada pelo sócio proprietário ou por profissional 
devidamente credenciado. A visita técnica se realizará 
entre os dias 24 de janeiro a 09 de fevereiro de 2022 
as 16:00 horas, devendo a referida visita ser agendada 
com antecedência, no Departamento de Engenharia, 
pelo Telefone 17 – 3639-9020, no horário das 09:00 
as 12:00. Data para apresentação das “documentações 
e propostas” até às 08:20 horas do dia 10 de fevereiro 
de 2022. As empresas interessadas em participar da 
referida licitação poderão obter maiores informações 
junto ao Setor de Licitações da Prefeitura, na Rua 13 
de maio, 1211, Centro, pelo telefone (17) 3639-9020, 
bem como no site www.populina.sp.gov.br. 

Populina, 19 de fevereiro de 2022.
ADAUTO SEvERO PINTO

Prefeito Municipal
============================================================

PREFEITURA MUNICIPAL
DE POPULINA

Aviso de Licitação
Modalidade: Pregão Presencial

Processo nº 04/22
Pregão Presencial nº 03/22

Encontra-se aberto nesta municipalidade o Pre-
gão (Presencial) acima citado para registro de preço 
para futura e eventual contratação de empresa para 
o fornecimento de diversos pneus, câmaras de ar, 
protetores para utilização nos veículos pertencentes 
a frota municipal, conforme descritivo constante 
do edital. A sessão do pregão dar-se-á no dia 04 de 
fevereiro de 2022, tendo como início o credencia-
mento das empresas participantes, que ocorrerá a 
partir das 08:30 horas. As empresas interessadas 
em participar da referida licitação poderão obter 
maiores informações junto ao Setor de Licitações 
da Prefeitura, na Rua 13 de maio, 1211, Centro, pelo 
telefone (17) 3639-9020, bem como no site www.
populina.sp.gov.br. 

Populina, 19 de janeiro de 2022. 
ADAUTO SEvERO PINTO

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira,

dia 20 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.180.

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

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO/SP
 

Aviso de Republicação de Edital

 O Município de Meridiano/SP, levando em consideração o erro ao digitar no Aviso de Licitação do Pregão 
Presencial nº 001/2022, objeto do Processo nº 002/2022 com o  Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA O MUNICÍPIO DE 
MERIDIANO/SP, no Tipo : menor preço por item conforme publicações realizadas no dia 13 de janeiro de 
2022, vem por meio deste RETIFICAR o referido aviso.

Onde se lê: Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.
Passa a ter a seguinte redação: Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL.
Neste sentido REDESIGNO a sessão Pública para a data do dia 02 de fevereiro de 2022, às 14:00 hs 

(horário de Brasília).
O Edital Completo poderá ser retirado através do site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informa-

ções serão fornecidos pelo Setor de Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 
08h00minh às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.

Meridiano/SP, 19 de janeiro de 2022.

MáRCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA
Prefeita Municipal

Uma publicação: Quinta-feira, dia 20 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.180.

A Câmara de 
Jales, em 
Sessão Ex-
traordinária 
realizada no 

dia 17, aprovou o Projeto 
de Lei 1/2022, de autoria 
do prefeito, que concede 
reajuste de vencimento e 
salário aos servidores e 
empregados ocupantes 
de cargos e empregos 
públicos municipais, in-
cluindo os aposentados e 
pensionistas.

O Projeto reajusta os 
vencimentos em 15%, com 
efeito retroativo a 1º de ja-
neiro de 2022. O valor da 
cesta básica de alimentos 
passará a ser de R$ 500. A 
cesta básica de alimentos 
é estendida aos servido-
res públicos aposentados 
e pensionistas cujo bene-
fício não ultrapasse o va-
lor de R$ 3.266 no mês de 
referência janeiro de 2022.

A vereadora Carol Ama-
dor comentou o projeto: 
“No ano passado, subiu 
o nosso desconto de con-

tribuição da previdência. 
Esses 15% não estão sen-
do dados por bondade, é 
de direito, não tem nada 
além das duas últimas 
inflações. Por causa da 
Lei 173/2020, o reajuste 
estava congelado. É di-
reito do servidor”.

O vereador Riva Rodri-
gues falou sobre a pro-
positura: “O reajuste é 

justo. Nós, vereadores, 
fizemos um acordo com 
o prefeito, vice-prefeita e 
o presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos 
e ficaram acordados que 
os servidores receberiam 
esse merecido reajuste. 
As perdas salariais nesse 
ano e em 2021 foram mui-
to grandes, tivemos infla-
ção e elevação de preço 

de produtos como gás de 
cozinha e de óleo diesel 
que foram além desses 
percentuais. Esse proje-
to é possível acontecer 
graças ao trabalho sério 
da Administração Pública 
que está economizando”.

A Câmara também 
aprovou o Projeto de Lei 
3/2022, de autoria da 
Mesa Diretora, que rea-

justa os vencimentos dos 
servidores da Casa. O 
reajuste foi de 15% sobre 
os vencimentos e a cesta 
básica também passará a 
ser de R$ 500.

Também foram aprova-
dos 13 projetos de lei que 
autorizam a abertura de 
créditos especiais para 
vários convênios do mu-
nicípio com os Governos 

Estadual e Federal. O PLC 
2/2022, que altera a Lei 
complementar 335/2021, 
que dispõe sobre a rees-
truturação administrativa 
organizacional da Prefei-
tura, foi retirado da pauta 
pelos vereadores para ser 
analisado melhor.

Fonte: www.camara
dejales.sp.gov.br

 Da REDAçãO
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à  VAlENTIM GENTIl

à  FERNANDÓPOlIS

Polícia Civil 
prende 
pedófilo 

Tiro de Guerra convoca jovens para
comparecerem à unidade local

Homem é acusado de
abusar de criança de 7 anos

Eles devem se apresentar até o dia 27 de janeiro, no período da manhã

Um homem 
acusado de 
abusar se-
xualmen-
te de uma 

criança de sete anos de 
idade foi preso na última 
terça-feira (18) em Valen-
tim Gentil.

Policiais Civis da De-

legacia de Polícia de Va-
lentim Gentil cumpriram 
ordem de prisão preven-
tiva da Justiça de Votu-
poranga e prenderam o 
acusado pelo crime de 
pedofilia.

De acordo com a Po-
lícia, em dezembro de 
2021 começou uma in-
vestigação contra ele 
pelo crime de pedofilia, 

Em 2017 o indivíduo também foi preso pelo mesmo crime

pois o mesmo abusou 
sexualmente da criança. 
Após tomar conhecimen-
to dos abusos, a mãe da 

vítima registrou Boletim 
de Ocorrência e o caso foi 
investigado.

Não é a primeira vez 

que o homem é acusa-
do do crime de pedofi-
lia, sendo que no ano de 
2017, foram apreendidos 

diversos aparelhos ele-
trônicos em sua posse, 
com vasto conteúdo de 
pornografia infantil.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

O Tiro de Guerra 
(02-083) de Fernan-
dópolis está convo-
cando os jovens que 
ainda não comparece-
ram na unidade para 
se apresentarem com 
urgência até o próxi-
mo dia 27 de janeiro, 
munidos com todos os 
seus documentos pes-
soais, no período das 
8h às 12h.  

Confira a relação dos 
jovens faltosos que 

devem comparecer ao 
Tiro de Guerra, na rua 
Bento Miguel de Men-
donça, 167, Jardim Pro-
gresso:
l ANDRE FELIPE SAN-

TANA DIAS
l BRUNO CARLOS DA 

SILVA BEZERRA
l CARLOS DANIEL SAU-

TORELI IASHIMA
l CARLOS EDUARDO 

COSTA FRANÇA
l CLEOMAR HENRIQUE 

MARQUES COSTA
l DIOGO FRANCISCO 

OLIVEIRA

l EDUARDO DE CARVA-
LHO BERNARDO

l EDUARDO HENRIQUE 
RODRIGUES

l GABRIEL DOS SANTOS 
PAIVA

l GABRIEL JOSÉ GO-
MES BARBOZA

l GABRIEL PARREIRA
l GUILHERME AUGUS-

TO BELIA MARTINS
l JOÃO AUGUSTO DE 

ALMEIDA BOER
l JOÃO VICTOR OLIVEI-

RA DE ARAUJO
l JOÃO VITOR LIMA 

BORGES

l LUCAS DE CARVALHO 
GOMES

l MAICON ANTÔNIO 
CANDIDO

l MAICON MANOEL TA-
VARES LOPES

l MATEUS CATELANI 
DE CARVALHO

l MATHEUS HENRIQUE 
RIBEIRO

l MATHEUS HENRIQUE 
VINTURE

l MATHEUS MIRANDA 
AZADINHO

l RUEL LUCAS DA SILVA 
DIAS

l SAYD SILVA PEREIRA.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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MALHAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Nat afirma a Duca que ele 
lhe fez mal, e o lutador acu-
sa Lobão. Nat pede para lu-
tar com Duca sozinha, mas 
fica confusa com tudo o que 
o rapaz lhe diz. Nat se vira 
contra Lobão. Bianca avisa 
a Gael que Duca e Nat estão 
em perigo. Joaquina confes-
sa que é irmã de Josefina e 
todos se unem para retomar 
a fábrica. Gael chega com a 
polícia à Khan, mas Lobão 
acerta um golpe contra Du-
ca e consegue escapar. Nat 
beija Duca, que desperta, e 
Bianca vê os dois.

QUAnTO MAIS VIDA MELHOr
Quinta-feira, 19h15

Guilherme não consegue se 
conter e parte para cima de 
Neném, assim que esposa 
se afasta. Daniel tranca Ce-
lina no quarto. Rose surpre-
ende Guilherme ao contar so-
bre sua história com Neném. 
Vanda beija Murilo, que a dis-
pensa. Gabriel discute com 
Carmem por causa de Flávia. 
Neném descobre que sua fa-
mília já sabe sobre seu passa-
do com Rose. Gabriel procu-
ra Flávia no apartamento de 
Paula. Guilherme ouve Rose 
afirmar para Tigrão que quer 
ficar com ele. Flávia e Gabriel 
se reconciliam. Tigrão conta 
para Tina sobre o envolvimen-
to dos pais e Neném conversa 
com as filhas. Betina conhece 
Chicão. Neném procura Paula. 
Gabriel enfrenta Carmem pa-
ra ficar com Flávia. Neném e 
Paula se beijam. Rose implora 
que Guilherme fique com ela.

nOS TEMPOS DO IMPErADOr 
Quinta-feira, 18h00

Tonico se surpreende ao 
ver Nélio vivo. Pedro pe-
de que Tonico se expli-
que quanto às acusações 
de Nélio. Tonico comenta 
com Borges que Nélio afir-
mou ter uma testemunha 
de seu acidente. Adelaide 
conta a Lota como salvou 
Nélio. Isabel se culpa por 
temer que Pedro Augusto 
tome o trono de seu futu-
ro filho. Dominique provo-
ca Luísa. Vitória tem uma 
crise de ciúmes de Clemên-
cia com Alberto. Elisa con-
versa com Pilar. Lota tem 
uma ideia para descobrir o 
paradeiro de Dolores. Do-
minique afirma saber que 
Luísa é amante de Pedro.

TE DOU A VIDA
Quinta-feira, 20h30

Horácio pede a custódia de 
Nicolas. O advogado de Er-
nesto deixa claro para ele 
que é muito provável que 
Horácio receba a custódia. 
O advogado de Horácio o in-
forma que o juiz deu a ele a 
custódia temporária de Ni-
colas. Irene percebe a situ-
ação e não hesita em ligar 
para Ernesto. As autorida-
des descobrem que Irene 
é cúmplice de Ernesto e é 
iniciada uma investigação 
contra ela.

PrOVA DE AMOr
Quinta-feira, 15h15

Nininha diz que está com 
muita fome. Clarice começa a 
tremer de frio e suar. Os mos-
quitos atacam Lopo e Muri-
lo. Lopo e Murilo vão buscar 
água e repelente. De repente, 
Lopo parece ver alguém. Lo-
po e Murilo correm na direção 
apontada por Lopo. Felipe fa-
la com Joana pelo telefone 
sobre a liberdade de Elza. Jo-
ana fica indignada como Elza 
pode estar solta. Joana des-
liga o telefone vai até a por-
ta e encontra Iolanda e Tita. 
Iolanda diz que escolheu Jo-
ana como pediatra de Tita. 
Joana fica feliz, mas diz pa-
ra Iolanda que Elza está sol-
ta. Tita fica assustada. Pesta-
na queima o barquinho e diz 
para Elza que ela precisa me-
lhorar. Elza liga urgente para 
Doutor Baltazar. Ela diz para 
Baltazar que voltaram todas 
as alucinações.

UM LUGAr AO SOL
Quinta-feira, 21h00

Lara deixa claro para Chris-
tian/Renato que o acordo 
entre eles está encerrado. 
Jerônimo acode Noca que 
desmaia. Thaiane reclama 
com Neuza de não ser reco-
nhecida como filha por Jerô-
nimo. Ravi fica empolgado 
com o convite de Lara pa-
ra trabalhar no restauran-
te. Christian/Renato pede 
a Ravi que esqueça Lara. 
Sueli insiste para Noca se 
aproximar de Jerônimo. La-
ra pede a Christian/Renato 
que se afaste de sua vida. 
Thaiane consegue com Sueli 
informações de onde fica o 
restaurante de Noca e deci-
de ir para o Rio de Janeiro.

Resumo de Novelas

ÁrIES
Busque a pro-
teção espiritu-
al e acalme o 

coração. Tempos desafia-
dores cobrarão fé e uma do-
se maior de paciência nos 
relacionamentos. O dia ati-
vará sua criatividade, apro-
veite para enriquecer novos 
projetos com soluções ori-
ginais e entreter os filhos 
com um jogo divertido. Es-
portes e atividades ao ar li-
vre diminuirão a ansiedade. 
Amor com reflexões e pla-
nos futuros.

TOUrO
Pare um pouco 
e repense pla-
nos, ideias ori-

ginais para novos projetos 
não faltarão. Respostas pro-
fissionais poderão atrasar, 
com Mercúrio retrógrado, 
aproveite o tempo de espe-
ra para elaborar expectati-
vas e contratos. Arrume a 
casa e curta momentos cari-
nhosos com a família. O dia 
trará lembranças gostosas 
e saudade de alguém espe-
cial que marcou sua histó-
ria de vida.

GêMEOS 
Conversas ca-
rinhosas com 
o par desper-

tarão sonhos e trarão de-
cisões. Talvez precise al-
terar planos de viagem ou 
encarar burocracias e acer-
tar documentos, com Mer-
cúrio retrógrado que tam-
bém trará engajamento com 
questões sociais e causas 
humanitárias. Crenças e fi-
losofias serão repensadas. 
Notícias de longe poderão 
gerar preocupações e refle-
xões importantes.

CânCEr
Dê um passo 
maior na car-
reira. Inicia-

tivas certeiras no trabalho 
e oportunidade de cresci-
mento financeiro amplia-
rão perspectivas. Uma pro-
posta de longe despertará 
sonhos. Invista em melhor 
qualidade de vida e no de-
senvolvimento pessoal. Jú-
piter alargará os horizontes 
neste ano, planeje mudan-
ças e assuma seu poder. 
Novo ambiente social trará 
chances para o amor.

LEÃO
Padrões de re-
lacionamento 
e planos para 

o futuro poderão mudar ra-
dicalmente. Apoie os filhos, 
crie projetos e assuma sua 
missão no mundo. Algo do 
destino envolverá a carrei-
ra e a vida pessoal, um so-
nho antigo poderá se rea-
lizar e acelerar decisões. O 
dia favorecerá novas esco-
lhas e o autocuidado. Apro-
veite para se valorizar e ex-
plorar seus talentos. Poder 
em alta!

VIrGEM
O dia será su-
jeito a distra-
ções e deva-

neios, solte a imaginação, 
avalie sonhos e visualize 
as mudanças que deseja. 
Atividades criativas ga-
nharão uma dose maior 
de inspiração. Adie tarefas 
que exijam concentração, 
confira detalhes ou resul-
tados de contas e evite er-
ros. Dores de amores se dis-
siparão com entendimento 
mais profundo dos desejos 
e das relações.

LIBrA
Mudanças são 
esperadas nes-
ta fase de opor-

tunidades de trabalho, de 
compromisso com seus ta-
lentos e de maior segurança 
nas relações. Tome iniciati-
vas na equipe, pesquise no-
vidades e formate ideias. O 
dia favorecerá atividades em 
grupo e projetos pessoais. 
Troque confidências com 
a família e encerre dinâmi-
cas do passado. Atividade 
física equilibrará a saúde e 
o humor.

ESCOrPIÃO 
O foco no tra-
balho e nos 
cuidados de 

saúde manterão o coração 
tranquilo. O dia trará proje-
ção profissional e visão de 
futuro. Rompa barreiras nos 
relacionamentos com sen-
timentos generosos e es-
pontaneidade. Conversas 
e interações de hoje abri-
rão portas na carreira. Júpi-
ter ativará sua criatividade 
e atrairá o amor. Encontre 
novas maneiras de expres-
sar seus desejos e opiniões.

SAGITÁrIO
Esforços se-
rão recompen-
sados. Espere 

por bons resultados no traba-
lho e em negociações finan-
ceiras. Você poderá finalizar 
um contrato insatisfatório 
e iniciar outra atividade. 
Aproveite o movimento re-
trógrado de Mercúrio para 
estudar, pesquisar informa-
ções e esclarecer dúvidas. 
Projetos a dois animarão o 
clima. Some recursos com 
o par e ganhe prazo em no-
vas decisões.

CAPrICÓrnIO 
Caminhos de 
vida estarão 
iluminados. 

Planeje mudanças e come-
ce novo ciclo. O dia favore-
cerá acertos financeiros e 
renegociação de contratos. 
Avalie investimentos, faça 
contas e restrinja despesas. 
Soluções práticas equilibra-
rão o orçamento momenta-
neamente. Conte com apoio 
da família para preservar o 
patrimônio e manter o bási-
co garantido, até concreti-
zar os novos planos.

AQUÁrIO
Último dia do 
“inferno as-
tral” cobra-

rá paciência nos relaciona-
mentos e disponibilidade 
para lidar com as diferen-
ças, sem perder o eixo. En-
cerre um longo ciclo e conte 
com ideias brilhantes para 
reinventar a vida, enriquecer 
projetos e renovar padrões. 
Reestruturações terão bom 
andamento. Detalhes farão 
total diferença nos resulta-
dos. Amor com apoio mútuo, 
amplie discussões.

PEIXES
A saúde es-
tará frágil ho-
je. Evite situa-

ções estressantes e diminua 
a ansiedade com momen-
tos de relaxamento, medi-
tação e caminhadas. No-
vidades de trabalho darão 
no que pensar. Você pode-
rá firmar uma associação 
ou ingressar num grupo 
poderoso. Decisões sobre 
o futuro ainda não estarão 
claras, ajuste planos às no-
vas condições e conquiste 
a confiança de parceiros.

horóscopo
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celebridadessocial
Condenado: Robinho 
tem sentença de 9 anos 
de prisão por violência 
sexual confirmada 
Mesmo sem ser extraditado, jogador, já em
fim de carreira, não poderá viajar ao exterior

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A Corte de 
Cassação 
da Itália, 
última ins-
tância do 

judiciário do país, con-
firmou nesta quarta-fei-
ra (19) a condenação do 
jogador Robinho e de seu 
amigo, Ricardo Falco, a 
nove anos de prisão por 
violência sexual de gru-
po. A sentença vai sair 
em 30 dias.

O julgamento ocorreu 
na Corte de Cassação 
de Roma, que no ordena-
mento jurídico italiano é 
equivalente ao Supremo 
Tribunal Federal no Bra-
sil. Robinho e seus advo-
gados apresentaram um 
último recurso, na manhã 
desta quarta, que foi ne-
gado pela corte italiana.

Mesmo com a conde-
nação em última instân-
cia, Robinho e Falco não 
poderão ser extradita-
dos para a Itália, já que 
a Constituição de 1988 
proíbe a extradição de 
brasileiros. Além disso, 
o tratado de cooperação 
judiciária em matéria pe-
nal entre Brasil e Itália, 
assinado em 1989 e ainda 

Robinho, condenado a 9 anos de prisão por participação em estupro
coletivo na Itália, em 2013, corre risco de ser preso somente se viajar 

ao exterior; na imagem, atuando pelo Milan, em 2011 

em vigor, não prevê que 
uma condenação imposta 
pela justiça italiana seja 
aplicada em território 
brasileiro.

Assim, Robinho e Falco 
correm o risco de serem 
presos somente se reali-
zarem viagens ao exterior 

– não necessariamente à 
Itália. Para isso, o Esta-
do italiano precisa emitir 
um pedido internacional 
de prisão que poderia 
ser cumprido, por exem-
plo, em qualquer país da 
União Europeia.

As informações são do 

Globoesporte.com, do 
Portal Globo.com.

O crime foi cometido 
na madrugada do dia 22 
de janeiro de 2013, há 9 
anos, quando Robinho 
era uma das estrelas do 
Milan e a vítima tinha 23 
anos.

Danielle Oliveira celebra mais um ano
de vida nesta semana. Parabéns!

William roger também está entre 
os homenageados desta edição!

Um click especial dele, Dener Adami!


