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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/04/19

 33°

 20°

15mm 
63%


chuva

 79% 
54%

ENE 
12km/h


vento

 06:31h 
18:11h

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

DOM - 14/04/19

 31°

 22°

8mm 
88%


chuva

 90% 
58%

NE 
15km/h


vento

 06:31h 
18:10h

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

SEG - 15/04/19

 31°

 21°

12mm 
90%


chuva

 92% 
54%

NNE 
14km/h


vento

 06:32h 
18:09h

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

TER - 16/04/19

 32°

 20°

10mm 
75%


chuva

 97% 
78%

ENE 
15km/h


vento

 06:32h 
18:09h

Sol. Pancadas de chuva a qualquer hora do dia e da noite. Muitas nuvens de manhã.

QUA - 17/04/19

 32°

 19°

5mm 
60%


chuva

 95% 
54%

E 
14km/h


vento

 06:32h 
18:08h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUI - 18/04/19
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

Tarde
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Luz vermelha! Atual governo já deixa
R$ 30 milhões para próximo prefeito pagar

Como confiar nos “moderníssimos” 
sistemas digitais e informatizados das 
Prefeituras da região, se conseguiram 
desviar R$ 10 milhões numa vizinha e 
mais R$ 11 milhões em outra?

“Sistemas” 
altamente confiáveis 

nas Prefeituras
Além da Universidade Brasil local, 
vitimada em primeiro grau pela ação 
da quadrilha, imaginem quantos es-
tudantes, que sonham em ingressar 
na instituição, também não o foram.

Operação Asclépio: 
vítimas estudantes 

e universidade 
A aprovação por 2/3 dos vereadores 
da instalação de Comissão Proces-
sante-CP contra prefeito já é quórum 
suficiente para extirpar-lhe o manda-
to. O que virá pela frente? 

Câmara aprova CP 
e põe mandato de 
prefeito em risco

Não abstrair lições da história, sobre-
tudo quando a vivenciou, é um dos 
maiores lapsos do ser humano. Quem 
não se lembra de um gestor que, até 
bem recentemente, além de levar ru-
ína à FEF, ainda deixou as finanças 
municipais em estado de precarieda-
de? Pois a história parece se repetir. Já 
estamos com R$ 30 milhões em em-
préstimos a vencer a partir de 2021.

Página A2

à  DESENCADEADA NESTA SEXTA-FEIRA

Envolvidos na Operação Asclépio 
têm fotos divulgadas pela Polícia

Dois foram presos em Fernandópolis e universidade afirma ser vítima de esquema criminoso

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia Seccional de 
Polícia de Assis, divulgou 
fotos de cinco envolvidos 

na Operação Asclépio, desencadea-
da na manhã de ontem, 12. O objeti-
vo da publicação é que, com o apoio 
da população, tais indivíduos sejam 
identificados e responsabilizados co-
mo membros da organização crimi-
nosa. Quem souber da identidade 
de referidas pessoas pode auxiliar 
através do telefone 181 (disque de-
núncia), pelo e-mail cip.assis@po-
liciacivil.sp.gov.br ou https://www.
webdenuncia.org.br.  Há forte sus-
peita de serem de outros estados da 
federação. Página A5

Operação foi 
desencadeada 
simultaneamente em 
Presidente Prudente, 
sendo efetuadas 
17 prisões. Dois dos 
acusados foram presos 
em Fernandópolis, 
nas dependências 
do Hotel Serata

Envolvimento do 
campus local da 
Universidade Brasil 
deriva da participação 
de pessoas integrantes 
do esquema criminoso 
terem possivelmente 
agido em certames do 
vestibular de Medicina, 
recentemente 

Universidade irá tomar 
medidas judiciais 
cíveis e criminais 
contra informações 
falsas que circularam 
por meio digital de 
que a quadrilha de 
estelionatários estaria 
agindo em nome 
da instituição 

Universidade 
Brasil 
registrou 
Boletim de 
Ocorrência 
em dezembro 
passado 

à  RESGUARDO!

Representante 
procurou a Polícia para 
registrar ocorrência, 
na qual salientou que 
a instituição era vítima 
de esquema criminoso 

No dia 13 de dezembro de 
2018, um representante 
da Universidade Brasil, 
campus Fernandópolis, 

procurou o 1º Distrito Policial para 
registrar um Boletim de Ocorrência. 
Na época, o advogado Felipe de Oli-
veira Marques salientou que a ins-
tituição era vítima de um esquema 
criminoso. Página A5

à  NINHO DA ÁGUIA

Fefecê estreia 
em casa 
amanhã no 
Paulista

Câmara Municipal aprova abertura de
Comissão Processante contra prefeito

A Câmara Municipal de Turmalina, 
município localizado a 57 quilômetros 
de Fernandópolis, aprovou, na noite 
da última quarta-feira, 10, a abertura 
de uma Comissão Processante contra 

o prefeito Alex Ribeiro. Na oportuni-
dade, foram apresentadas quatro de-
núncias contra a atual administração 
municipal. Uma delas envolve falsifi-
cação de documento e outras desvios 

de veículos do setor da Saúde Pública 
para outras finalidades. Além dessas, 
corre no Legislativo uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) destina-
da a apurar eventuais irregularidades 

na realização da Feira da Madruga-
da, ocorrida em outubro do ano pas-
sado, na quadra da escola municipal 
Carmita Moreira de Aguiar Pavarini. 
Página A4

Neste domingo, dia 14, às 10h, no es-
tádio Cláudio Rodante em Fernandópo-
lis, o Fefecê fará sua estreia diante de 
sua torcida. A partida será válida pela 
segunda rodada do Campeonato Pau-
lista da Segunda Divisão Sub-23, sendo 
que na primeira rodada o time fernando-
polense foi até a cidade de José Bonifá-
cio, no último sábado, 06, de onde trou-
xe os primeiros três pontos. Página A9



editorial
Por conta própria 

A2 | Política | SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2019 

Trabalhar por conta própria, fazer o seu 
próprio horário, ser o seu próprio chefe. 
Realidade de muitas pessoas que não 
possuem qualquer vínculo empregatício 
e trabalham por conta própria. Ser um 
trabalhador autônomo, liberal ou remoto 
possui suas vantagens e desvantagens, 
mas saber suas características é essen-
cial para que você consiga as melhores 
oportunidades e tire todo o proveito do 
serviço que você está oferecendo.

O profissional autônomo é aquela pes-
soa que trabalha por conta própria, que 
tenha ou não uma formação ou qualifi-
cação profissional. Trabalhadores autô-
nomos têm uma independência maior e 
conseguem executar diversos tipos de ta-
refas. Entre eles estão pintores, encana-
dores, pedreiros e outros.

Já o profissional liberal é a pessoa que 
conta com formação universitária ou téc-
nica e tem liberdade para executar a sua 
atividade de maneira independente, po-
dendo ser empregado ou trabalhar por 
conta própria. Podemos colocar como 
exemplos médicos, advogados, arquite-
tos e dentistas.

Trabalho remoto é, como o próprio no-
me diz, qualquer atividade que pode ser 
realizada à distância, facilitada pelo uso 
de tecnologia e de comunicação. Por es-
se motivo é também chamado de tele-

trabalho. Existem diferentes concepções 
deste termo e outros similares como: tra-
balho à distância, como dito acima, e 
home office. É um formato que tem re-
cebido cada vez mais adeptos e que es-
tá sendo adotada por diversas empresas.

Ao optar pelo home office é necessário 
ter um ambiente dentro de sua casa to-
talmente dedicado para suas atividades, 
isso traz mais concentração e faz com 
que se mantenha o foco na tarefa que es-
tá sendo executada. Também é preciso 
ficar atento com a carga horária, já que 
muitas empresas estendem suas ativida-
des além dos horários tradicionais.

Dependendo do fluxo de trabalho do 
profissional autônomo ou liberal é possí-
vel ganhar mais dinheiro do que quem é 
contratado por empresas no formato tra-
dicional. O caminho pode ser bastante 
recompensador, mas também é preci-
so tomar alguns cuidados como ter dis-
ciplina com horário, foco e organização 
para que você consiga entregar o seu tra-
balho com qualidade e dentro do prazo. 
Além disso, o trabalhador deve se progra-
mar para os meses com menos oportuni-
dades, e, sempre manter uma reserva de 
recursos para os casos de imprevisto ou 
de acidente de trabalho. Essas são algu-
mas formas de se evitar dificuldade fi-
nanceira.

imagem do dia

Policiais civis e representantes da Justiça amanheceram nas dependências da Universidade Brasil. A operação, denominada 
“Asclépio” (na mitologia grega e na mitologia romana, é o Deus da medicina e da cura), investiga vendas de vagas para curso 
de Medicina em Fernandópolis e Presidente Prudente. 17 pessoas acabaram presas, sendo dois fernandopolenses. Farto ma-
terial foi apreendido e irá para perícia. No total, 350 policiais civis, além de promotores de Justiça participaram da ocorrência.

“Aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes, a bondade 
com os maldosos. E, por estranho que pareça, sou grato a esses professores.
Khalil Gibran - (1883-1931) ensaísta, filósofo liberal, prosador, poeta e conferencista libanês.

Por Beto Iquegami
beto@oextra.net
www.oextra.net

facebook.com/oextra.net/

Operação Asclépio: o Deus da Medicina

A operação ainda renderá fatos para diversas outras manchetes nos 
jornais, mas, decorrido algumas horas de seu desencadeamento, já é 
possível afirmar que, tanto a Universidade Brasil como centenas de 
outros estudantes que aspiram ocupar uma das cadeiras do curso de 

Medicina foram vítimas de um esquema criminoso, uma verdadeira quadrilha 
que comercializava vagas por até R$ 120 mil. A diretoria do campus local, cer-
tamente com o beneplácito do reitor Fernando Costa, respaldados até pela Polí-
cia, negaram envolvimentos de seus funcionários. E mais! Abriram, em nome da 
transparência, Sindicância interna. Que se esclareça e deem ampla publicidade.

linhas
EntreEntre

Do vereador, sobre a negativa da Elektro em doar uma área para a 
construção de uma marginal. Ele apresentou Moção de Repúdio.

frase da semana
Ela (Elektro) acha que é dona de tudo. Se o munícipe não 

paga energia ela vai lá e corta e na hora que a cidade 
precisa de um desenvolvimento, ela nega”.

‘‘

Motivação abundante
E são várias as denúncias que levaram 

os vereadores a aprovarem a instalação 
da CP. Uma delas envolve a apuração 
de eventual falsificação de documen-
to público. Ele teria sido utilizado para 
que um servidor público municipal pu-
desse ocupar um cargo para o qual não 
tem qualificação técnica exigida pela le-
gislação municipal. Além de apuração 
legislativa, também deve ser criminal.

N  em em seus piores pesa-
delos ele poderia imagi-
nar a situação atual. Ten-
do vencido as eleições 

suplementares e assumido a muni-
cipalidade em junho passado, Alex 
Ribeiro-MDB está em situação com-
plicadíssima no Legislativo. Uma Co-
missão Especial de Inquérito-CEI já 
corria, investigando possíveis ilicitu-
des na “Feirinha da Madrugada” re-
alizada em Turmalina. O que já era 
ruim. Agora, além da CEI, está ins-

Com CEI já aberta, vereadores instalam 
Comissão Processante contra prefeito

talada uma Comissão Processante-CP que, pode, até, extirpar-lhe o mandato.

E os demais fundamentos?
Pois é. E ainda tem mais! Pela peça 

acusatória aprovada por 2/3 dos edis, 
ainda há informações de desvios de re-
cursos da Saúde. Eles teriam sido con-
substanciado na utilização irregular de 
equipamentos, sobretudo veículos, de 
uso exclusivo no setor, para transpor-
tes esportivos e até para deslocamen-
tos sociais. Mais detalhes em matéria 
alocada nesta mesma edição.

A hora e a vez 
dos eleitores 
de Indiaporã e 
Mira Estrela
A antiga e já tradicional ci-

são eleitoral em Indiaporã, re-
fletida nos índices avaliativos 
das administrações munici-
pais Executiva e Legislati-
va, com 38% cravando como 
“ótimo” ou “bom” o governo 

Elaine Rocha e 31% a atuação da Câmara de Vereadores. No município vizinho 
de Mira Estrela os entrevistados atribuíram, no mesmo critério, 50% para Márcio 
Borges e 24% para o Legislativo. Confiram todos os dados nas páginas A-3 e A-8. 
No próximo sábado serão publicados os dados relativos a Populina e Turmalina.

Sistemas altamente confiáveis
Cada vez mais dá para confiar menos 

nos sistemas implantados pelas Prefei-
turas da região, 
sejam fiscaliza-
tórios, informa-
tizados ou digi-
talizados. Após 
provas aberran-
tes de desvios 
que beiram R$ 
10 milhões ex-
plodir em Jales, 

sem que “a Prefeitura soubesse”, eis que 
agora foi em Barretos. A ex-secretária de 
Administração Adriana Ramos (foto) foi 
pega pela Promotoria Estadual acusa-
da de desviar R$ 11 milhões. Como? Pa-
gamento de R$ 2 mil a R$ 11 mil a 105 
servidores municipais. E aí? Dá para 
confiar no sistema? Há! Nada sabiam.

 
Números altamente positivos 
Animadíssimos com os números apre-

sentados na agência inaugurada ao fi-
nal de setembro passado, o diretor de 
Marketing do Sicredi, Michael Bueno 
(foto), junto com o gerente local Rafa-
el Menegueli, estiveram na sede deste 
diário na terça, 
09. A expansão 
da rede de co-
operativismo é 
evidente. Após 
Votuporanga, 
Fernandópolis e 
Mira Estrela de-
vem chegar, bre-
vemente, à Jales 
e Santa Fé do Sul. Há diversos pedidos 
de municípios da região interessados 
na instalação de unidades do Sicredi.

Faça o que digo, não o que faço
A denúncia é grave e deve encon-

trar similitude em muitos outras cida-
des da região. Em Jales, a fiscalização 
do Corpo de Bombeiros sobre empre-
sas privadas está a todo vapor. Diversos 
empresários têm dispendido recursos 
nas adaptações necessárias. Por outro 
lado, praticamente nenhum prédio pú-
blico municipal tem o Auto de Vistoria. 
31 deles não possuem sequer o devido 
Alvará de Funcionamento.

Os 100 dias de Doria
Líder do governo na Assembleia, Car-

lão Pignatari divulgou um balanço de 
início de gover-
no. Segundo o 
deputado, Do-
ria destinou R$ 
67,4 milhões a 
202 municípios 
paulistas; trans-
formou 43 - 9 da 
região - em “de 
interesse turísti-

co”; entregou diversas unidades habi-
tacionais no noroeste paulista e enfati-
zou o programa de desestatização. “É só 
100 de 1460 dias de governo”, afirmou.

In Off

Vítima de 
esquema 

criminoso de 
“compra” de 

vagas

A
té o mais dos incauto pai de família sabe, sobretudo na economia atual, 
que um passo para a ruína completa encontra-se às mãos com o simples 
uso de um cartão de crédito, de um empréstimo consignado, no parcela-
mento de dívidas e por aí segue, até se tornar, num futuro próximo, abso-

lutamente incontrolável a pequena finança familiar. E, ao que parece, a prodigiosa 
lição não está sendo, nem de longe, observada pelo governo municipal fernando-
polense. Quem não há de rememorar que há três “marços passados”, Pessuto em 
alto e bom tom bradou aos quatro cantos que herdara uma dívida estimada em - 
pasmem - R$ 52 milhões. E, ao que parece, infeliz mais será o próximo a assumir a 
cadeira executiva, pois, com aparente complacência legislativa, Fernandópolis já 
entrou no limite do cheque especial, no parcelamento do cartão de crédito e reali-
za operações de créditos que, se de imediato trará algum benefício, por outro, co-
loca um horizonte tempestuoso sobre as cabeças dos munícipes num futuro breve.

Luz Vermelha acessa para a gastança 
pública. Empréstimos a dar  “com pau”

P
or menores que sejam as taxas de juros, o valor de empréstimos capitaneados 
já bate na casa dos R$ 30 milhões. São R$ 5 milhões para a atual operação de 
recape e mais R$ 5 milhões para a nova rodoviária/paço municipal e, na ter-
ça, foi autorizado novo financiamento junto à Caixa Econômica Federal no va-

lor de R$ 20 milhões para compra de maquinários, recape e asfaltamento. Óbvio que 
o “novo paço” gerará economia em aluguéis de prédios onde atualmente estão insta-
lados secretarias e órgãos municipais; claro também que novos maquinários gerarão 
contenções de gastos em oficinas, mas também é claro que a partir de 2021 os paga-
mentos com as instituições bancárias terão que serem feitos. Com que recursos? Com 
cortes na Saúde Pública; na verba da Educação ou de outro setor prioritário? É preci-
so, urgentemente, que os vereadores de bom senso estipulem limites plausíveis para 
não inviabilizar o já nebuloso futuro da cidade e de sua população. Afinal, entre ingres-
sar para a história como um prefeito empreendedor ou perdulário há uma linha tênue. 
E ela já foi transgredida bem recentemente por outro gestor. Lembram-se da FEF?

Já são R$ 30 milhões em dívidas para o 
próximo prefeito pagar. Veremos como!

Salvador de Castro
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38% aprovam governo Elaine Rocha
e 31% a atuação dos vereadores

Por outro lado, 20% desaprovam gestão da atual prefeita; vice Diego Dentista tem trabalhos aprovado por 40% dos entrevistados e índice de transferibilidade de votos ratifica cisão política no município
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Q ue o colégio elei-
toral indiapo-
rãense é dos 
mais divididos 

da região, isso os últimos 
resultados eleitorais com-
provam, com decisões por 
quantidades ínfimas de vo-
tos, como a de 2012, onde a 
atual prefeita venceu o ex-
-gestor Fernando Boi-PSB 
por 71 votos. E, entrando na 
parte final do segundo man-
dato consecutivo de Elaine 
Rocha-PSD, a situação refle-
te em pesquisa realizada no 
último dia 24. O governo mu-
nicipal tem a aprovação de 
38% dos eleitores de India-
porã, subdivididos, propor-
cionalmente dentre a sede 
e o distrito de Tupinambá, 
que o classificam como “óti-
mo” ou “bom”. Outros 35% 
avaliam como “regular” e 
outros 20% reprovam-no, 
adjetivando como “ruim” 
ou “péssimo”. 

TRANSFERIBILIDADE
Como não pode recandi-

tar-se, uma vez que já se 
usufruiu da reeleição, ave-
riguamos a índice de trans-
feribilidade de votos da 
alcaidessa. 33% dos res-
pondentes afirmaram que, 
independentemente do no-
me escolhido para a suces-
são, votaria no indicado pe-
la prefeita; no polo oposto, 
26% refutam a possibilida-
de e outros 35% cravam no 
“talvez”. Esses, certamente, 
aguardam a definição do no-

me que receberá o apoio ofi-
cial do atual governo.

ATUAÇÃO DO VICE
Como os eleitores estão 

avaliando a atuação do vice-
-prefeito “Diego Dentista”-
-PMDB, também foi objeto 
de aferição. Seus índices são 

semelhantes aos de Elaine. 
40% consideram sua atua-
ção “ótima” ou “boa”. Como 
“regular” estão 33% e repro-

vam-na 23%, classificando-a 
como “ruim” ou “péssima”.

LEGISLATIVO
A avaliação dos traba-

lhos desen-
volvidos pelos 
vereadores 
frente ao Le-
gislativo Mu-
nicipal mostra 
que a maioria 
absoluta clas-
sifica-os como “regular”. Es-
colheram essa opção 43% 
dos respondentes. Outros 
31% afirmaram ser “ótima” 
ou “boa”; 23% dos entrevis-
tados classificaram como 
“ruim” ou “péssima”. 

SETORES MUNICIPAIS
Outro tópico objeto da 

pesquisa foi a avaliação dos 
eleitores do município quan-
to a diversos setores/secre-
tarias de Indiaporã. 

Nos mais bem avaliados 
pela população estão, empa-
tados, Saúde e Transpor-
te Escolar. Eles receberam 
notas 9 ou 10 de 46% dos en-
trevistados, índices que per-
fazem mais que o dobro do 
terceiro colocado - Assis-
tência Social - com 20%. A 
Educação, nesse mesmo 
critério, recebeu 18%. Já no 
prisma oposto estão os des-
taques negativos. Ele é en-
cabeçado, disparado, pelas 
Estradas Rurais que foi bem 
avaliado somente por 3% 
dos entrevistados. No Es-
portes apenas 8% atribuí-
ram notas 9 ou 10. Fechan-
do a tríade negativista está 
o setor de Habitação. Uni-
camente 11% atribuíram-no 
notas máximas.

Atuação do Legislativo é considerada regular pela maioria; 31% avaliaram como ótima ou boa e 23% como ruim ou péssima
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A Câmara Mu-
nicipal de 
T u r m a l i n a , 
município lo-

calizado a 57 quilômetros 
de Fernandópolis, apro-
vou, na noite da última 
quarta-feira, 10, a abertu-
ra de uma Comissão Pro-
cessante contra o prefei-
to Alex Ribeiro.

Na oportunidade, foram 
apresentadas quatro denún-
cias contra a atual adminis-
tração municipal. Uma delas 
envolve falsificação de docu-
mento e outras desvios de 
veículos do setor da Saúde 
Pública para outras finali-
dades.

Além dessas, corre no 
Legislativo uma Comissão 
Especial de Inquérito (CEI) 

destinada a apurar eventu-
ais irregularidades na rea-
lização da Feira da Madru-
gada, ocorrida em outubro 
do ano passado, na quadra 
da escola municipal Carmi-
ta Moreira de Aguiar Pava-
rini.

VOTAÇÃO
Segundo apurou a repor-

tagem de O Extra.net, os 
vereadores Antenor Alves 
Pereira (Lero), Aparecido 
de Souza Viana (Tutão), 
Jackson Pereira de Olivei-
ra (Maninho), Moises Re-
liquías da Silva, Valdecir 
Guimarães (Pelé) e Selma 
Marta Pinheiro, presiden-
te da Câmara Municipal, 
votaram a favor da aber-
tura da CP. De acordo com 
o regimento interno, quan-
do a votação exige maioria 
qualificada (2/3 dos vere-

adores), a presidente tam-
bém vota. 

Os vereadores contrários 
à abertura da Comissão Pro-
cessante foram: Diomar Fer-
nandes Bessa (Cará) e José 
Valdecir Andreoli (Bita). A 
abstenção ficou por conta 
do vereador Luis Fernando 
Marin.  

ELEIÇÃO DA CP 
Ainda durante a sessão 

de quarta-feira, foi realiza-
da, por meio de sorteio, a 
eleição da Comissão Pro-
cessante. Os vereadores 
Luis Fernando Marin, Dio-
mar Fernandes Bessa e Jo-
sé Valdecir Andreoli, ban-
cada MDB, optaram pela 
não participação na CP. 
Aparecido de Souza Viana, 
bancada PSDB/PSD, tam-
bém optou pela não parti-
cipação enquanto Antenor 

Alves Perei-
ra, bancada 
PSDB/PSD, 
aceitou fa-
zer parte da 
Comissão. Já 
pela banca-
da PDT, Val-
decir Guimarães também 
optou pela não participa-
ção na CP enquanto Jack-
son Pereira de Oliveira e 
Moises Reliquías da Silva 
aceitaram fazer parte da 
Comissão.

Desta forma, Jackson Pe-
reira de Oliveira, que já é 
presidente da CEI, foi defini-
do também como presiden-
te da Comissão Processante 
enquanto Moises Reliquías 
da Silva e Antenor Alves Pe-
reira foram definidos como 
relator e membro da CP, res-
pectivamente.

Preocupada com a ques-
tão habitacional da cidade, a 
vereadora Neide Garcia (PP) 
apresentou um requerimen-
to ao prefeito André Pessuto 
(DEM), no qual pede informa-
ções a respeito do andamen-
to para o início das obras do 
conjunto habitacional ao lado 
do conjunto habitacional Jay-
me Baptista Leone.

Segundo a vereadora, são 
constantes as cobranças da 
população em relação à cons-
trução de novas unidades ha-
bitacionais de conjunto ditos 

populares. Neide Garcia acres-
centou que o novo conjunto de 
casas populares, já foi autori-
zado pela Secretaria Estadu-
al de Habitação. “Quero saber 
como anda a questão relativa 
ao início das obras, pois sou 
constantemente cobrada por 
moradores que tem interesse 
em se inscrever para a con-
quista da casa própria”, des-
tacou Neide Garcia.

A vereadora pediu ao prefei-
to informações da previsão da 
abertura das inscrições, assim 
como informações a respeito 
do processo de construção 
das unidades habitacionais.

A vereadora Maiza Rio (PS-
DB) apresentou o requerimento 
82/2019, no qual pede ao prefei-
to André Pessuto (DEM), infor-
mações relativas a quais ações 
estão sendo tomadas pela Se-
cretaria Municipal de Desen-
volvimento Sustentável com a 
finalidade de atrair novos em-
preendimentos industriais e 
comerciais para o município.

Maiza ainda pede informa-
ções se há um trabalho cons-
tante direcionado a empresas 
da região e de outros estados, 
objetivando viabilizar o rece-
bimento de novos investimen-
tos em Fernandópolis. “Gos-
taria de saber se procede a 
informação que o grupo Mu-
ffato pretende fazer investi-
mentos na região e se repre-
sentantes do referido grupo 

já entrou em contato com a 
prefeitura”, destacou Maiza.

De acordo com Maiza, a 
preocupação com a instala-
ção de novas empresas no 
município tem relação com a 
geração de empregos, pois a 
exemplo de Votuporanga que 
recentemente anunciou a ins-
talação de uma filial da Ha-
van, novos empreendimen-
tos poderão gerar centenas 
de novos postos de trabalho.

A vereadora solicitou ao pre-
sidente da Câmara, Ademir de 
Almeida, que convide o secre-
tário municipal de Desenvolvi-
mento Sustentável, para que 
faça uso da Tribuna da Câma-
ra, para explanar do trabalho 
que vem sendo desenvolvi-
do pela referida secretaria. O 
convite deverá ser feito para 
que o secretário venha a Câ-
mara no mês de maio.

Na sessão de terça-feira, 
9, o vereador João Pedro da 
Silva Siqueira (PTB) indicou 
ao prefeito André Pessuto a 
criação de um fundo especial 
para o recebimento dos re-
passes oriundos da conces-
são da Área Azul, com a fi-

nalidade de usar o referido 
recurso financeiro como for-
ma de amortização/paga-
mento de financiamentos 
contratados junto a Caixa 
Econômica Federal.

Recentemente, a Câmara 
autorizou alguns emprésti-
mos por parte da Prefeitura 
para que sejam empregados 

em investimentos no municí-
pio, como obras de recapea-
mento asfáltico, construção 
de novos prédios públicos e 
aquisição de maquinários e 
veículos.

O vereador João Pedro 
afirmou que entende ser ne-
cessário a contratação de 
empréstimos para investi-

mentos e aquisições ao mu-
nicípio, porém acredita ser 
também necessário assegu-
rar o pagamento de tais em-
préstimos.

De acordo com o contra-
to firmado, entre a empresa 
responsável pela exploração 
do serviço de Área Azul, em 
Fernandópolis, e a Prefeitura, 

35,99% do valor arrecadado, 
volta aos cofres da Adminis-
tração. E é justamente es-
se valor que o vereador quer 
que o município reserve pa-
ra a amortização das dívidas 
com empréstimos.  

“Este recurso é novo, o mu-
nicípio nunca teve, então se 
o prefeito reservar ele e no 

final do exercício usar pa-
ra amortização/pagamen-
to dos empréstimos, tere-
mos uma tranquilidade em 
relação as dívidas de longo 
prazo da prefeitura, relacio-
nadas a contratação de em-
préstimos para investimen-
tos em prol da população”, 
finalizou João Pedro.

à  QUATRO DENÚNCIAS 

Câmara Municipal aprova 
abertura de Comissão 
Processante contra prefeito

à  PARA PAGAMENTO DE FINANCIAMENTOS

João Pedro indica vinculação de receita da Área Azul

Uma das denúncias envolve falsificação de documento 

Sessão aconteceu na noite da última quarta-feira

à  COBRANÇAS DA POPULAÇÃO!

à  REQUERIMENTO

Neide Garcia pede 
informações sobre 
novo conjunto 
habitacional

Maiza cobra 
incentivos para 
atrair novos 
investimentos

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Fernandópolis

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Fernandópolis

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Fernandópolis
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A Polícia Civil, por 
meio da Delegacia 
Seccional de Polí-
cia de Assis, divul-

gou fotos de cinco envolvidos 
na Operação Asclépio, desen-
cadeada na manhã de ontem, 
12. O objetivo da publicação 
é que, com o apoio da popu-
lação, tais indivíduos sejam 
identificados e responsabili-
zados como membros da or-
ganização criminosa. Quem 
souber da identidade de re-
feridas pessoas pode auxiliar 
através do telefone 181 (dis-
que denúncia), pelo e-mail cip.
assis@policiacivil.sp.gov.br 
ou https://www.webdenun-
cia.org.br.  Há forte suspeita 
de serem de outros estados 
da federação.

A OPERAÇÃO
A Operação Asclépio (na mi-

tologia grega e na romana é o 
Deus da medicina e da cura) 
foi desencadeada simultane-
amente em Presidente Pru-
dente, sendo efetuadas 17 
prisões. Dois dos acusados – 
C.C.L., supervisor e E.B.C, co-
ordenador – foram presos em 
Fernandópolis, nas dependên-
cias do Hotel Serata.

O objetivo foi apurar denún-
cia de um eventual esquema 
de fraude no vestibular para 
Medicina da Fundação Edu-
cacional do Município de As-
sis (FEMA), em abril de 2017. 
Um inquérito policial foi ins-
taurado para apurar os cri-
mes de organização crimino-
sa, estelionato e falsificação 

O Corpo de Bombeiros  es-
tá intensificando as fiscaliza-
ções em prédios comerciais, 
depósitos, bares, restauran-
tes, casas noturnas, indús-
trias e todas as edificações 
do Estado de São Paulo que 
necessitam estar regulariza-
das. O foco da fiscalização  é 
verificar o cumprimento das 
medidas de segurança con-
tra incêndio, assim como a 
validade das licenças CLCB 
(Certificado de Licenciamen-
to) e AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros), além 
das condições gerais de fun-
cionamento dos sistemas de 
proteção, tais como Ilumina-
ção de emergência, extinto-
res, sinalização de evacuação, 
hidrantes, o cumprimento 
destas e de outras medidas 
é indispensável para garan-
tir a licença de funcionamen-
to de qualquer negócio.

Ocorre que boa parte dos 
estabelecimentos abrem as 
portas sem antes se adequar 
dentro das normas de segu-
rança contra incêndio, que 
cada tipo de ocupação exige. 
Pelo Decreto nº. 63.911, de 10 
de dezembro de 2018, o Cor-
po de Bombeiros de São Paulo 
passou a ter poder para além 
de vistoriar, também multar 
e interditar imóveis que es-
tejam irregulares e com pro-
blemas de segurança.

 O AVCB é uma licença tem-
porária, que deve ser reava-
liada a cada três anos, ou an-
tes disso, se houver alguma 
alteração no projeto original 
que foi vistoriado. O municí-
pio de Ouroeste é convenia-
do ao Via Rápida, ferramenta  
online que facilita o licencia-
mento  de empresas de baixo 
risco e esta disponível aos 645 
municípios paulista. 

O Via Rápida  integra  as 
licenças do Corpo de Bom-

beiros, Vigilância Sanitária, 
Agricultura e Cetesb - Com-
panhia de Tecnologia de Sa-
neamento Ambiental.  O mu-
nicípio é conveniado desde 
início do ano de 2015, e atual-
mente está entre os  348 mu-
nicípios que aderiram ao Via 
Rápida Empresa.

O objetivo é facilitar a vida 
do cidadão, contabilistas e 
usuários na desburocratiza-
ção da abertura e licencia-
mento da empresa. As edifi-
cações fora das normas estão 
sujeitas, inicialmente, a uma 
advertência na primeira vis-
toria para o cumprimento das 
exigências. Se o descumpri-
mento das normas persistir 
após 180 dias, será aplicada 
uma multa. 

No caso de descumprimen-
to total das regularidades, o 
imóvel poderá ser interdita-
do e ter suas licenças cassa-
das. Além de não conseguir 
a liberação dos bombeiros, os 

imóveis fora da lei  que não 
estejam dentro das regula-
ridades e prazos dados pelo 
Corpo de Bombeiros,  tam-
bém perdem o acesso ao al-
vará da Prefeitura, outro do-
cumento importante para a 
regularização do negócio. 
Então você empresário, co-
merciante que tenha um es-
tabelecimento pendente do 
AVCB providencie o quanto 
antes, pois graves aciden-
tes podem ser evitados res-
peitando as normas de segu-
rança, não espere acontecer 
uma tragédia como na boa-
te kiss  ocorrido  em 2013, ou 
o mais recente em fevereiro 
deste ano no Centro de Trei-
namento do Flamengo, aon-
de ambos os casos não esta-
vam com o AVCB do Corpo 
de Bombeiros em dia.

NÃO TENHO O AVCB,
O QUE DEVO FAZER?

A primeira providência que 
deve ser tomada é consultar 

um profissional especializa-
do em segurança, como, por 
exemplo, um engenheiro civil, 
arquiteto, engenheiro de segu-
rança ou bombeiro da reserva.

São esses os profissionais 
habilitados em orientar quais 
equipamentos são necessá-
rios para cada tipo de negó-
cio, como luzes de emergên-
cia, hidrante e extintor.

É ele (engenheiro / arquite-
to) quem vai executar um pro-

jeto e ajudar o comerciante a 
regularizar suas instalações. 
O profissional contratado de-
ve vistoriar o local e emitir um 
atestado de segurança.

O próximo passo é encami-
nhar o documento ao Corpo 
de Bombeiros, que irá validá-
-lo e emitir a licença. O Corpo 
de Bombeiros expede o pre-
sente certificado de licença, 
por meio do sistema eletrô-
nico Via Fácil.

Envolvidos na Operação Asclépio 
têm fotos divulgadas pela Polícia

Dois foram presos em Fernandópolis e universidade afirma ser vítima de esquema criminoso

Polícia divulgou fotos de cinco envolvidos na operação, objetivando que tais indivíduos sejam identificados e responsabilizados como membros da organização criminosa

de documento público e des-
cobriu-se que integrantes do 
esquema “cobrava” entre R$ 
80 mil e R$ 120 mil por vaga – 
negociados de forma parce-
lada ou até mediante permu-
ta de bens e imóveis

“Com o avanço das diligên-
cias, apurou-se a constituição 
de sofisticada organização cri-
minosa composta de três gru-
pos, todos interligados: grupo 
familiar; grupo dos captadores 
e vendedores de vagas; e gru-
po de intermediários na Univer-
sidade Brasil”, cita a Polícia.

Para a Polícia, o primeiro 
grupo, comandando pelo ca-
beça do esquema, coordenava 
todas as ações, “se valendo 
dos trabalhos de vários su-
bordinados (seus familiares)”.

O segundo grupo surgiu 
da necessidade de se captar 
“vendedores de vagas”, por 
conta do alto número de alu-

nos, só os familiares do arti-
culador do esquema não te-
riam condições de atender 
toda a “oferta de vagas” em 
universidades particulares 
e a procura de interessados.

FERNANDÓPOLIS
O envolvimento do campus 

local da Universidade Bra-
sil deriva da participação de 
pessoas integrantes do esque-
ma criminoso terem possivel-
mente agido em certames do 
vestibular de Medicina, recen-
temente. Uma estudante, resi-
dente na cidade, teve sua resi-
dência como objeto de um dos 
Mandados de Busca e Apre-
ensão, sendo recolhidos docu-
mentos físicos pelos policiais 
que também estiveram nas de-
pendências da universidade. 

Duas pessoas foram presas 
temporariamente em Fernan-
dópolis, mas, segundo a Polícia, 
elas não trabalhavam na uni-

versidade e, sim, faziam parte 
da quadrilha. A Polícia diz que, 
essas pessoas eram considera-
das integrantes desta organi-
zação criminosa e ambas resi-
dem em Presidente Prudente.

NÚMEROS
DA OPERAÇÃO

A operação contou com a 
participação de 350 policiais ci-
vis, que tiveram apoio de poli-
ciais de Minas Gerais e promo-
tores do Estado de São Paulo.

Foram cumpridos 55 man-
dados de busca e apreensão 
– 13 em Presidente Prudente 
– e 17 de prisões temporárias.

DO OUTRO LADO
A Fundação Educacional do 

Município de Assis-FEMA di-
vulgou nota oficial afirmando 
que todo o processo do vesti-
bular para o curso de Medici-
na da FEMA é organizado e 
aplicado por funcionários da 
Fundação Vunesp.

“Sobre o processo de 2017, 
a FEMA descobriu inconsis-
tências no reconhecimento 
dos candidatos, informou à 
Polícia e abriu, imediatamen-
te, um processo administrati-
vo interno para averiguação 
dos fatos. Os envolvidos tive-
ram suas matrículas cance-
ladas, reforçando o compro-
misso da instituição com os 
processos legais”, declarou 
colocando-se à disposição 
da comunidade e da Polícia 
para mais esclarecimentos.

A Fundação Vunesp, tam-
bém emitiu Nota Oficial rela-
tando “que mantém sempre 
atualizados os seus procedi-
mentos de segurança, entre 
eles identificação datiloscó-
pica e gravação de imagens, 
para garantir a lisura de todos 
os vestibulares realizados. O 
caso específico da matéria 
em questão está sendo con-

duzido pela Polícia Civil/SP”.
A Universidade Brasil, por 

meio da assessoria de impren-
sa, emitiu uma nota oficial a 
respeito da operação em que 
nega qualquer envolvimen-
to de funcionários no esque-
ma e informa que abriu sin-
dicância interna para apurar 
eventuais responsabilidades. 

“A Universidade Brasil infor-
ma que tomou conhecimento 
do esquema de fraude de vesti-
bulares por meio da Polícia Ci-
vil do Estado de São Paulo, na 
manhã desta sexta-feira.A Ins-
tituição recebeu com surpre-
sa e repúdio a informação do 
envolvimento de funcionários 
neste esquema e já abriu sin-
dicância interna para apurar e 
chegar aos nomes dos respon-
sáveis. A Universidade Brasil, 
como vítima de toda essa his-
tória, também se coloca à dis-
posição das autoridades para 
mais esclarecimentos e auxí-
lio em toda a investigação”. 

Outra nota circulante no 
portal da instituição afirma 
que a Universidade Brasil irá 
tomar medidas judiciais cí-
veis e criminais contra a pro-
pagação de informações fal-
sas que circularam por meio 
digital de que a quadrilha de 
estelionatários estaria agin-
do em nome da universidade.

Ela também enaltece os 
processos de ingresso em 
seus cursos, afirmando que a 
graduação depende de apro-
vação prévia em rigoroso e 
criterioso processo seletivo, 
dotado de ampla publicida-
de e transparência.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

No dia 13 de dezembro de 2018, um 
representante da Universidade Brasil, 
campus Fernandópolis, procurou o 1º 
Distrito Policial para registrar um Bole-
tim de Ocorrência. Na época, o advoga-
do Felipe de Oliveira Marques salien-
tou que a instituição era vítima de um 
esquema criminoso.

Informações do boletim de ocorrên-
cia dão conta de que Felipe alegou, na 
ocasião, que a direção da Universidade 
tomou conhecimento de que a pessoa 
de nome “Júnior Oliveira” criou uma 
página no Facebook, referente ao cur-
so de Medicina da entidade, bem co-
mo usava de uma foto, na qual apare-

cia professores do curso de Medicina e 
diretor do campus. Na página “Júnior” 
oferecia vaga para o referido curso. 

Felipe alegou ainda que a Universi-
dade não vende e nunca vendeu vagas, 
as quais são preenchidas por meio de 
provas (processo seletivo edital), quan-
do são avaliadas.

à  RESGUARDO!

Universidade Brasil registrou Boletim 
de Ocorrência em dezembro passado 
Representante procurou a Polícia para registrar ocorrência,
na qual salientou que a instituição era vítima de esquema criminoso 

à  SEGURANÇA

Bombeiros intensificam fiscalização em prédios comerciais 

Foco da fiscalização  é verificar o cumprimento
das medidas de segurança contra incêndio

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net



A6 | Geral | SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2019

VemP R O M O Ç Ã O

poupar
ganhare

Saiba mais em:
vempoupareganhar.com.br 

Vem
poupar
ganharganhar

Vem pro
Sicredi
poupar.

Vem pro
Sicredi
ganhar.

Mais de

300
chances
de ganhar

R$ 1,5
em prêmios
milhão

ganharganharganharganhar

Vem pro
Vem pro

Promoção válida de 01/04/2019 a 16/12/2019. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características 
essenciais em www.vempoupareganhar.com.br. Título de pagamento único da modalidade incentivo emitido pela ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A, 
CNPJ/MF nº 74.267.170/0001-73, Processo SUSEP nº 15414.901237/2017-71. Após a realização do sorteio, seu prêmio estará disponível 
para pagamento pelo prazo prescricional em vigor, o qual, atualmente, é de 5 anos, conforme previsto no Código Civil de 2002. SAC Promotora 
0800 724 7220. SAC - 0800 724 7220 / Defi cientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.
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Bastidores
l  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

Se, à época da pena e das bocas 
asquerosas, a criatura caminhava 
devagar e retardava em causar es-
tragos, nos dias dos multimeios de 
comunicação e das semelhantes 
línguas infestas, a destruição é 
demais ligeira e assaz devasta-
dora.

A manipulação da informação é 
aço nas mãos sujas dos forjadores 
das espadas cujas lâminas dividem 
os corpos ingênuos das multidões, 
cortando as artérias de onde jorra 
a histeria coletiva. Ou apenas per-
furando a carne, causando pereci-
mento tardio, por ferimento interno, 
onde as artérias jorram medo ou 
indiferença. 

“Não existe opinião pública, 
existe opinião publicada”, afirmou 
Sir Winston Churchill. As estraté-
gias já foram reveladas por Noam 
Chomsky, principalmente com re-
lação ao método de criar problemas 
para depois oferecer soluções.

Nas farsas encenadas em palcos 
construídos de madeira peroba, 

os atores seguem 
encenando o tex-
to concebido, com 
coadjuvantes peram-
bulando feito mons-
tros e protagonistas 
grasnando como 
abutres, enquanto a 
plateia, respirando 
o ar rarefeito, observa atônita dos 
acentos da ignorância. 

O pior da ignorância não é au-
sência do saber, muito mais o de 
ignorar o que não se conhece e não 
querer conhecer o que não se sabe. 
Quanto mais palavras são jogadas 
ao vento, mais difícil fica separar o 
oxigênio do gás carbônico.

Se pudesse fabricar um conselho, 
decretaria assinando com digital 
alheia, sem remuneração aparen-
te, no aconchego de relevantes ser-
viços prestados, parafraseando e 
dissimulando a paternidade como 
engendram os covardes, diria que 
a vida é um teatro, mas a história 
acontece na coxia.

artigo

O mundo e o ser humano 
estão em constante evo-
lução, não há quem dis-
corde dessa assertiva. 

Contudo, a evolução tecnológica, 
as descobertas, os aprendizados e 
a ascensão do conhecimento ainda 
não foram capazes de transformar 
a natureza humana, que perma-
nece idêntica, seja nos indivíduos 
comuns ou em pessoas com muita 
inteligência e grande erudição, até 
simultaneamente, em muitos casos, 
mesmo após séculos de caminhada 
na história da humanidade. 

O ser humano age e se comporta 
da mesma maneira desde sua ho-

mosapiensia, se não antes, como 
sempre contou posteriormente a 
história, quando os acontecimen-
tos ocorridos no passado vieram à 
tona tempos depois, por qualquer 
que tenha sido o meio ou a motiva-
ção, quase sempre impulsionada 
por outras ações humanas.

A autêntica História, habitual 
e perpetuamente, acontece nos 
bastidores. Os fatos veiculados 
oficialmente vêm impregnados de 
interesses, motivações escusas e 
justificativas esculpidas artificial-
mente, sustentadas em falsas pre-
missas de manipulação pelo bem 
do coletivo.   

Se a escrita é capaz de registrar 
a pseudoveracidade da História e 
das histórias  divulgadas oficial ou 
intencionalmente, muito mais da-
nosa é a palavra falada que, no seu 
caminho devastador, encobre com 
manto negro, às vezes vermelho 
sangue, a autoria da narrativa. 

A criação não se basta, é preciso 
que a criatura ande, que transmita 
e retransmita a informação deseja-
da. Como Frankenstein, construído 
de partes juntadas, a criatura cos-
turada com a linha da ignorância, 
necessita se locomover e causar o 
terror que petrifica o corpo e conge-
la a consciência. 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
mais artigos da 
nossa equipe de 

articulistas

Mobilize e cresça! Este é 
nome do projeto que ofer-
tará aos empresários, fun-
cionários e futuros empre-
endedores de Mira Estrela, 
capacitação e base técnica 
para fomentar e melhorar os 
serviços prestados aos turis-
tas e população. 

A primeira reunião de for-
matação do projeto aconte-
ceu na tarde de quinta-feira, 
11, no paço municipal e con-
tou com a presença de repre-
sentantes do Sebrae Votu-
poranga, da primeira Dama, 
Waine de Fátima, Gleice-
Castrequini, presidente do 
Comtur, Renata Zanella, ge-
rente da agência Sicredi do 
município, Maria Aureliana, 

Presidente da Região Turís-
tica Maravilhas do Rio Gran-
de, Jean Lipter, Assessor de 
imprensa da RT Maravilhas 
do Rio Grande e das colabo-
radoras Selma Castrequini e 
Miriam Monteiro.

No encontro, o grupo de-
bateu sobre as ações do mu-
nicípio voltadas ao turismo 
e das necessidades levan-
tadas pelos turistas. Diante 
das discussões, o grupo pon-
tuou a realização de uma no-
va pesquisa com os turistas e 
comerciantes, para levantar 
dados mais precisos quan-
to aos pontos fortes e fracos 
da cidade.

Com as informações em 
mãos, será marcado um en-
contro com todo o comércio, 
para juntos debater o re-

sultado da pesquisa e atra-
vés dela formatar o plano de 
ação e capacitação. O projeto 
ainda prevê a criação de um 
selo de qualidade aos que 
participarem.

O prefeito Marcio salien-
tou a importância do proje-
to. “Nossa gestão está fo-
cada no turismo e entende 
que a capacitação é um pas-
so importante para melhorar 
o segmento. Mira Estrela que 
já é Município de Interesse 
Turístico tem todo potencial 
para se tornar uma Instância 
Turística, assim como Santa 
Fé do Sul e Olímpia. Daremos 
todo o suporte para que esta 
e outras capacitações sejam 
um sucesso, e que possam 
de fato contribuir para ala-
vancar as vendas e melhor 

A Prefeitura de Ou-
roeste vem cada 
vez mais investin-
do em treinamen-

tos e capacitações dos servi-
dores públicos municipais. O 
mais recente foi o treinamen-
to para solicitantes de com-
pras, procedimentos e res-
ponsabilidades com Gislany 
Gomes Ferreira. 

Segundo ela, o treinamen-
to é importante para manter 
sempre o funcionário público 

capacitado para desempenhar 
suas funções com eficiência. 
“É um curso de relevada im-
portância, eu abri esse trei-
namento falando sobre isto, 
eu acredito que todo prefeito, 
secretário, deveria passar por 
um treinamento deste, mesmo 
que por um dia, eu até enten-
do que poderia ser mais, mas 
um dia de treinamento já está 
bom para se ter noção das res-
ponsabilidades e das conse-
quências que podem advir de 
uma compra mal feita”, ates-
tou a palestrante. 

Gislany Go-
mes ressaltou 
que em pri-
meiro lugar, 
tem que se le-
var em consi-
deração e ter 
consciência 
que se trata de dinheiro públi-
co, e em segundo lugar tem a 
questão da moralidade, e va-
le salientar que os servidores 
também precisam se capaci-
tar e hoje o Tribunal de Con-
tas tem ficado em cima e com 
razão, porque é preciso que o 

dinheiro que é confiado aos 
gestores e colaboradores se-
ja aplicado de forma coerente 
e de conformidade com á lei. 

“Isto não é uma coisa tão 
simples assim, então a capa-
citação é uma arma importan-
tíssima e ela tem que ser feita 
continuamente para garantir 
ao gestor a tranquilidade de 
que sua equipe está qualifi-
cada e agindo de forma a ga-
rantir que esse departamen-
to esteja realmente fazendo 
uma boa compra e assim hon-
rando a gestão deste recurso 
de maneira certa”, assegu-
rou Gislany Gomes. Para ela 
o treinamento foi muito par-
ticipativo e muitas foram as 
dúvidas sanadas. 

“Excelente a participação, 
eu adoro quando não tem 
somente eu falando, é mui-
to comum que o pessoal te-
nha muitas dúvidas, porque 
aqui podemos acabar com al-
guns vícios que vão insistin-

do em permanecer, seguin-
do uma certa cultura e, que 
eu vejo a mesma coisa em 
outros lugares. Portanto, é 
importantíssimo a presença 
de vários departamentos li-
gados a ‘compras’, onde ca-
da um tem as suas dúvidas 
e cada um pode aproveitar 
para tirar essas dúvidas, in-
clusive juntos os servidores 
do Departamento de  Licita-
ção e de Compras. Esse é um 
dos cursos mais importantes 
entre os inúmeros que eu mi-
nistro, e vale a pena ressaltar 
que a prefeita Lívia Oliveira 
tirou o dia para também par-
ticipar do curso”, finalizou a 
palestrante. 

De acordo com Lívia Oli-
veira, o treinamento foi fun-
damental. “A nossa adminis-
tração busca capacitar todos 
os funcionários para que eles 
possam, através do conheci-
mento adquirido e aplicado 
em suas áreas de atuação, au-

mentar a eficiência do traba-
lho que é o nosso intuito aqui, 
e eu entendo ser de muita im-
portância que o Executivo 
juntamente com suas secre-
tarias e diretorias e os cargos 
de confiança estejam direta-
mente ligado com os funcio-
nários efetivos para que eles 
posam receber e transmitir 
esta confiança e esta vonta-
de de que tudo de certo para 
que nós possamos caminhar 
juntos. Nós investimos muito 
em treinamento e capacitação 
buscando exatamente tornar 
o serviço público, um servi-
ço de qualidade, humanizado 
e eficiente, porque quem sai 
ganhando são os munícipes 
que pagam seus impostos e 
estão do outro lado esperan-
do que possamos reverter a 
eles esses impostos em ser-
viços de qualidade e é esse o 
caminho que trilhamos desde 
o primeiro dia de nossa ges-
tão”, afirmou.

Prefeitura investe em 
treinamento e capacitação 
de servidores públicos 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Treinamento foi para solicitantes de compras

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

à  MOBILIZE E CRESÇA!

Administração Municipal  
estrutura projeto de 
capacitação para o comércio 

os serviços prestados ao nos-
so turista e população. O fo-
mento turístico é uma engre-

nagem que envolve todos os 
setores, sejam eles público e 
privado”, argumentou.

O projeto ainda prevê a par-
ticipação do Senac Votupo-
ranga e Etec Fernandópolis.

Grupo 
debateu ações 

do município 
voltadas ao 

turismo e das 
necessidades 

levantadas 
pelos turistas 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Mira Estrela
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Informações preocupan-
tes apontam para uma 
retração da deman-
da pela soja brasilei-

ra, revela a T&F Consulto-
ria Agroeconômica. A ANEC 
(Associação Nacional dos Ex-
portadores de Cereais) apon-
ta redução de 3,0 milhões de 
toneladas na sua estimati-
va de exportação na tempo-
rada 2018/19, que cairia de 
70 milhões de toneladas pa-
ra 67 MT. 

“Aliado a isso, há comentá-
rios de diversas consultorias 
de que a produção brasilei-
ra voltaria a aumentar cerca 
de 1,44 MT. Isto faria os esto-
ques finais saltarem dos atu-
ais 603 mil tons (com indica-
ções de alta dos preços) para 
algo ao redor de 6,0 milhões 
de toneladas, quase dois me-
ses de esmagamento das in-

dústrias brasileiras, jogando 
os preços lá para baixo”, co-
menta o analista Luiz Fernan-
do Pacheco, da T&F.

Em segundo lugar, conta, 
ele, “passamos a semana fa-
zendo um Tour pelas Tradin-
gs e Indústrias esmagadoras 
de soja do RS e fomos infor-
mados do desespero que es-
tá sendo conseguir cotas pa-
ra armazenagem no porto de 
Rio Grande. Nossos interlo-
cutores afirmaram com todas 
as letras que as causas des-
ta atitude são duas: de um la-
do, grande elevação da produ-
ção no estado, que aumentou 
1,7MT ou 9% nesta safra, sem 
o consequente aumento da ar-
mazenagem; de outro, a redu-
ção do ritmo dos embarques, 
que realmente são menores 
do que nos anos anteriores”. 

De fato, o Índice T&F/Al-
phamar de acompanhamento 
semanal dos embarques de 

O Instituto Agronômico do 
Paraná (IAPAR) lançou, em 
Ponta Grossa, uma nova cul-
tivar de feijão preto, a IPR Uru-
tau. Resultante de 12 anos de 
pesquisa a variedade é a mais 
rentável das 38 já desenvolvi-
das pelo Instituto, com poten-
cial produtivo médio de 4910 
quilos por hectare. O tempo 
médio de cozimento é de 19 
minutos e o teor de proteína 
de 21%.

Ao longo de 48 anos o IA-
PAR já desenvolveu mais de 
duzentas cultivares de diver-
sos produtos agrícolas. O se-
cretário estadual da Agricultu-
ra e Abastecimento do Paraná, 
Norberto Ortigara, ressaltou 
o otimismo com os testes de 
pesquisa. “Este feijão pode 
ter alto rendimento com cus-
tos menores”, enfatiza. 

Uma das criadoras da nova 
variedade, Dra. Vania Moda 
Cirino, especialista em me-

lhoramento genético vege-
tal, afirma que a nova espé-
cie é capaz de produzir até 
duzentas sacas por alquei-
re, 50% a mais do que a so-
ja “Com esse produto pode-
mos dar mais condições e 
desempenho para as famílias 
rurais”, diz a pesquisadora.  
A IPR Urutau supera as me-
lhores variedades de feijão 
em cerca de 12% e é fruto de 
um cruzamento feito em 2006 
entre quatro variedades bus-
cando ciclo mais curto e re-
sistência a doenças, além da 
qualidade para o cozimento. 
Apresenta resistência à ferru-
gem, oídio e mosaico comum 
e é moderadamente resisten-
te à antracnose, mancha an-
gular, murcha-de-curto bacte-
rium, crestamento bacteriano 
comum e murcha de fusário. 

Possui ciclo semiprecoce e, 
pelo porte ereto, proporciona 
mais eficiência na operação de 
colheita, sendo indicada pa-
ra colheita mecânica. Produz 

A Comissão Intra-
-Hospitalar de Do-
ação de Órgãos e 
Tecidos para Trans-

plante (CIHDOTT) da Santa 
Casa de Fernandópolis apre-
sentou no início deste mês o re-
latório de atividades desenvol-
vidas ao longo de 2018. 

No período, a equipe iden-
tificou mais de 35 possíveis 
doadores de órgãos, mas o 
grande desafio é alavancar 
esse número, já que para a 
doação, é necessário o con-
sentimento da família. Em 
2018 foram realizadas 14 do-
ações de córneas e duas do-
ações de múltiplos órgãos.

Por meio da Comissão, a 
Santa Casa de Fernandópo-
lis tem atuado a fim de de-
tectar possíveis doadores no 
Hospital e facilitando o pro-
cesso entre as unidades de 
saúde além de capacitar e 
informar os colaboradores e 
a população sobre a doação 
órgãos e tecidos.

“Além da atuação nos ca-
sos em que há a possibilida-
de de doação, temos também 
trabalhado para informar e 
conscientizar as famílias e 
pacientes para que possam 
aderir a esta causa da doação 
de órgãos e comunicar esse 

desejo ainda em vida aos fa-
miliares”, frisou a gerente de 
enfermagem, Adriana Carta.

TRANSPLANTES
NO BRASIL

Segundo o Registro Brasi-
leiro de Transplantes (RBT), 
divulgado pela Associação 
Brasileira de Transplante de 
Órgãos (ABTO) em dezembro 
de 2018, estima-se que mais 
de 33 mil pessoas aguardam 
por algum tipo de transplante.

Ainda segundo o relatório, a 
taxa de não autorização fami-
liar manteve-se em 43%, com 
o crescimento apenas 0,7% no 
número de transplante de ór-
gãos com doador falecido, re-
velandoum aumento na taxa 
de não utilização dos órgãos 
dos doadores falecidos.

COMO SER DOADOR?
No Brasil, para ser doador 

de órgãos e tecidos, não é 
necessário deixar nada por 
escrito; basta avisar sua fa-
mília, dizendo: “Quero ser 
doador de órgãos”. A doação 
de órgãos e tecidos só acon-
tece após a autorização fami-
liar documentada. Quando a 
pessoa não avisa, a família fi-
ca em dúvida. Para tirar dúvi-
das sobre o processo de doa-
ção ou assumir publicamente 
seu desejo de ser um doador, 
basta acessar o site www.eu-
assumi.com.br.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019.
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 17/2018).

(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Fernandopolense ao Ilustríssimo 
Senhor FERNANDO CORDEIRO ZANQUI, Provedor do Hospital de Ensino 
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP).

EU, ADEMIR DE JESUS ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE FERNANDÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, ETC., USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAÇO SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE 
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Fernandopolense ao Ilustríssimo 
Senhor FERNANDO CORDEIRO ZANQUI, Provedor do Hospital de Ensino 
da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis/SP., em reconhe-
cimento público pelos relevantes serviços efetivamente prestados em benefício 
da comunidade fernandopolense.

Art. 2º A entrega oficial do título outorgado pelo presente Decreto Legislativo 
será realizada em Sessão Solene do Poder Legislativo Municipal, especialmente 
designada para esta finalidade.

Art. 3º As eventuais despesas com a execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Muni-
cipal, consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas, se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Fernandópolis, 10 de abril de 2019.

- ADEMIR DE JESUS ALMEIDA -
Presidente da Câmara Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA CÂMARA MU-
NICIPAL, NO LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

- EDNA ROSI TARLÁO -
 Assistente Técnico-Legislativo

Uma publicação: Sábado, dia 13 de Abril de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.513.

DECRETO LEGISLATIVO Nº 03/2019.
(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2019).

(Dispõe sobre outorga de Título de Cidadão Fernandopolense ao Ilustríssimo 
Senhor JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA GONÇALVES, empresário, comerciante 
e empreendedor de destaque no ramo de gastronomia em Fernandópolis/SP).

EU, ADEMIR DE JESUS ALMEIDA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE FERNANDÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, ETC., USANDO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE ME SÃO CONFERIDAS POR LEI, FAÇO SABER 
QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO O SEGUINTE 
DECRETO LEGISLATIVO:

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Fernandopolense ao Ilustríssimo 
Senhor JOSÉ AUGUSTO SILVEIRA GONÇALVES, empresário, comerciante 
e empreendedor de destaque no ramo de gastronomia em Fernandópolis/SP., 
proprietário do estabelecimento comercial “Restaurante Cupim na Telha”, em 
reconhecimento público pelos relevantes serviços efetivamente prestados em 
benefício da comunidade fernandopolense.

Art. 2º A entrega oficial do título outorgado pelo presente Decreto Legislativo 
será realizada em Sessão Solene do Poder Legislativo Municipal, especialmente 
designada para esta finalidade.

Art. 3º As eventuais despesas com a execução do presente Decreto Legislativo 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo Muni-
cipal, consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA), suplementadas, se necessário.

Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Fernandópolis, 10 de abril de 2019.

- ADEMIR DE JESUS ALMEIDA -
Presidente da Câmara Municipal

REGISTRADO E PUBLICADO POR AFIXAÇÃO NESTA CÂMARA MU-
NICIPAL, NO LUGAR DE COSTUME, NA DATA SUPRA.

- EDNA ROSI TARLÁO -
 Assistente Técnico-Legislativo

Uma publicação: Sábado, dia 13 de Abril de 2019.
O EXTRA.NET - Edição Nº 3.513.

publicações

Santa Casa 
apresenta dados 
sobre doação de 
órgãos em 2018

EXPEDIENTE
“O EXTRA.NET”  é uma publicação independente do 

Grupo SEMANÁRIO & DIÁRIO ASSOCIADOS.
Lenon Moreira Iquegami – ME - CNPJ nº: 19.885.882/0001-48

Redação e Administração:
 Avenida dos Arnaldos, nº 1720

Fernandópolis-SP - CEP 15.600-000
Fones: (17) 3462-1727 / 3442-2445

Diretor e Editor: Lenon Moreira Iquegami
Jornalista Responsável: Cezar Felisbino da Silva

Redação: Brenda Cardoso, Marcela Barbar e Breno Guarnieri
Diagramação: Alisson Carvalho

E-mails: 
Atendimento Público e publicações: contato@oextra.net

Redação: redacao@oextra.net

DIREÇÃO COMERCIAL 
(ANÚNCIOS, PUBLICAÇÕES LEGAIS E INSTITUCIONAIS)

Pobrus Instituto
  pobrusinstituto@hotmail.com

REPRESENTAÇÕES:
- Nacional:

- RGD Comunicação Ltda

- Regional:
Pobrus Instituto

(17) 3442-2445

IMPRESSÃO
Editora 4 Cores Ltda. (17) 3632-4911

Este jornal não se responsabiliza por conceitos, opiniões, pareceres e
 outras manifestações emitidas em artigos assinados ou  

encartes que são de inteira responsabilidade de seus autores.

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Santa Casa de Fernandópolis

soja, farelo, óleo e milho nos 
portos brasileiros registra que 
o volume da oleaginosa re-
cuou cerca de 300 mil tonela-
das, ou 4,74% entre a semana 
passada e esta semana, pas-
sando de 7,45 MT há apenas 
um mês para 6,97 MT na se-
mana passada e para 6,68 MT 
nesta semana, em plena ja-
nela de exportação do Brasil. 

“Acompanhar os embar-
ques semanais da soja brasi-

leira será uma obrigação dos 
analistas. Uma das informa-
ções dizia que esta redução 
da demanda também tem 
dois motivos: a) o abate de 
mais de 1,0 milhão de cabe-
ças de suínos na China, que 
reduz a demanda de farelo e 
b) os estoques de mais de 1,3 
bilhão (sim, bilhão) de tonela-
das que o governo chinês dis-
põe, reduzindo a necessidade 
de compras”, conclui Pacheco.

à  MERCADO

Brasil já sente retração
da demanda de soja

Volume da 
oleaginosa 

recuou cerca 
de 300 mil 

toneladas, ou 
4,74% na semana. 

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Nova cultivar de feijão bate 
recorde de rendimento

cerca de 14 vagens por plan-
ta, com seis sementes pretas 
de brilho opaco em cada va-
gem; a massa de mil semen-
tes é de 230 gramas.

 A espécie é indicada para 
os estados do Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul, 
São Paulo e Mato Grosso do 
Sul e estuda-se o registro pa-
ra Mato Grosso, Goiás e Minas 
Gerais.  A expectativa é que 
já na safra 19/20 ela estará à 
disposição dos produtores.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net
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Duas partidas darão início 
às quartas de final da Copa 
dos Trabalhadores neste sá-

bado, confira os confrontos:
l 16h - CORURIPE A X DEA-

ÇO A
l 17h - SANTA CASA X IM-

PÉRIO

Os jogos serão realizados 
no campo da SMEL (Secre-
taria Municipal de Esportes 
e Lazer), em Fernandópolis, 
e a entrada é franca. 

A equipe campeã irá fa-
turar um prêmio de R$ 1 
mil, enquanto a equipe vi-
ce-campeã irá faturar R$ 
500,00.

Neste domingo, 
dia 14, às 10h, no 
estádio Cláudio 
Rodante em Fer-

nandópolis, o Fefecê fará sua 
estreia diante de sua torcida. 

A partida será válida pe-
la segunda rodada do Cam-
peonato Paulista da Segun-
da Divisão Sub-23, sendo 
que na primeira rodada o 
time fernandopolense foi 
até a cidade de José Bo-
nifácio, no último sábado, 
06, de onde trouxe na baga-
gem os primeiros três pon-
tos, após boa vitória pelo 
placar de 2 a 0 contra os 
donos da casa.

O adversário deste domin-
go será o time do Andradi-
na Esporte Clube, que em-
patou seu primeiro jogo em 

casa pelo placar de 1 a 1 con-
tra a equipe de Tupã.

O treinador Junior Paulis-
ta não mantém segredo e de-
ve escalar o mesmo time que 
começou jogando na estreia 
da competição, um fator po-
sitivo é que quatro jogado-
res que não puderam ser re-
lacionados para a estreia, 
(Denis, Jackson, Talison, e 
Lucas Matos), estarão à dis-
posição do treinador para 
eventuais mudanças no an-
damento da partida.

A diretoria, comissão téc-
nica e jogadores, estenderam 
o convite a toda torcida fer-
nandopolense para que jun-
tos possam lotar o ninho da 
águia neste domingo.

à  NINHO DA ÁGUIA

Fefecê estreia em casa amanhã no Paulista
Partida será válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão Sub-23

Na primeira rodada, a 
Águia venceu o José 

Bonifácio, fora de casa 

Partidas são realizadas no campo da SMEL, em Fernandópolis    

à  FUTEBOL AMADOR

Começam hoje as quartas de 
final da Copa dos Trabalhadores

 WALDINEy MATOS 

contato@oextra.net
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à  PESQUISAS

50% aprovam gestão Márcio Borges
e a atuação do Legislativo 27%

No polo oposto, 11% avaliam com ruim ou péssimo; 31% votariam no atual prefeito em eventual reeleição e 27% descartam a possibilidade. Maioria consideração atuação da Câmara regular: 37%

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

O governo munici-
pal miraestrelen-
se do prefeito Már-
cio Borges-MDB e 

do vice Antônio “Tunico” Iná-
cio-MDB conta com a aprova-
ção da maioria dos eleitores 
local. A constatação deriva 
de pesquisa realizada no do-
mingo, 07, onde se apurou que 
50% dos entrevistados consi-
deram sua atual gestão como 
“ótima” ou “boa”. No polo re-
verso estão 11% que a quali-
ficam como “ruim” ou “pés-
sima”. No intermédio entre 
ambos os índices estão 34,78% 
dos respondentes que afirma-
ram ser “regular”. 

REELEIÇÃO
Como está no exercício do 

primeiro mandato e, por con-
sequência, pode disputar a 
reeleição no pleito de outu-
bro do próximo ano, tam-
bém indagamos os eleitores 
a esse respeito.  Nesse que-
sito o índice dos que decla-
raram que votariam em Bor-
ges numa eventual tentativa 
de recondução atingiu 31%. 
Por outro lado, 27% declara-
ram que não escolheriam seu 
nome. 39% dos entrevistados 
declararam que “talvez” op-
tassem por apoiar a tentati-
va de reeleição de Márcio. 
Neste grupo certamente es-
tão aqueles que ainda aguar-
dam o desenrolar do gover-
no atual para, após, tomarem 
suas decisões políticas.

TRANSFERIBILIDADE
Outro quesito submetido 

à avaliação popular foi com 
o objetivo de auferir o índice 
de transferência de votos do 
atual prefeito, caso ele opte 

por apoiar outro nome e de-
sista da tentativa de reelei-
ção. 27% dos eleitores afirma-
ram que votariam num nome 

indicado por Borges; 24% cra-
varam que “não” e 44% dis-
seram que “talvez”. Aqui se 
agrupam aqueles que espe-

ram o nome escolhido para, 
posteriormente, decidirem.

LEGISLATIVO
A avaliação dos trabalhos 

Maioria avalia os trabalhos legislativos como “regular”, mas índice negativo (ruim ou péssimo) é superior ao positivo (ótimo ou bom)

desenvolvidos 
pelos verea-
dores frente 
ao Legislati-
vo Municipal 
mostra uma 
subdivisão 
de opiniões 
relativamente equilibrada. 
A maioria absoluta classi-
fica-os como “regular”. Es-
colheram essa opção 37% 
dos respondentes. Já 27% 
classificaram a atuação dos 
atuais parlamentares mu-
nicipais como “ótimas” ou 
“boas” e 30% como “ruim” 
ou “péssima”. 

SETORES MUNICIPAIS
Outro tópico objeto da 

pesquisa foi a avaliação dos 
eleitores do município quan-
to a diversos setores/secre-
tarias que compõem a admi-
nistração de Mira Estrela. 

O mais bem avaliado, dis-
parado, é o setor de Trans-
porte Escolar. Ele recebeu 
notas 9 ou 10 de 53% dos 
miraestrelenses. Dimen-
sionando, o segundo colo-
cado - a Educação - foi o 
preferido por 31% dos en-
trevistados. Na sequência 
vem a Assistência Social 
(18% de notas 9 ou 10) e Es-
tradas Rurais (15%). Nesse 
critério, Obras (com apenas 
7%), Habitação (com 10%) 
e Esportes (com 11%) fica-
ram com os piores índices. 
Confiram, em detalhes, to-
dos os índices nos gráficos 
abaixo.


