
Mirassol busca
primeira vitória no
Brasileirão contra 
Cabofriense
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Murilo, ex-Fefecê,
está na mira
da Ferroviária
para a Série D
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Mega-Sena 
acumulada
deve pagar R$ 50 
milhões hoje
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 26/09/20
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol o dia todo sem nuvens no céu.
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

NoiteTardeManhã
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Excepcionalmente e enquanto durarem os efeitos 
da pandemia do coronavírus, estaremos circu-
lando a edição impressa com número menor de 
páginas. Porém, mantemos a mesma 

e maior tiragem regional, e estamos dispo-
nibilizando, gratuitamente, a edição digital 
com todo o conteúdo tradicional, incluindo 
o “Caderno Mais” e “Fatos & Opiniões”. São 
várias as formas para acessá-la. Através do 
QR Code, bastando apontar seu celular para 
o código ao lado; através do nosso site (www.
oextra.net), por meio de nossos grupos de WhatsApp 
ou recebendo no seu e-mail. Para ser incluído num 
dos grupos, basta solicitar-nos através do telefone (17) 

99711-2445; para receber pelo e-mail, enviar o pedido 
para contato@oextra.net. Todos os nossos assinantes 
terão as respectivas datas de vencimentos acrescida. 

Dessa forma esperamos estar contribuindo 
para a minoração dos riscos de proliferação da 
pandemia e, simultaneamente, adaptando-nos 
a nova realidade temporária, garantido a todos, 
principalmente aos anunciantes, a mais ampla 
difusão de suas peças publicitárias, haja vista 
que passarão a circular, simultaneamente, em 
meio físico e digital. Também disponibilizamos 

o nosso site www.oextra.net, que acompanha, em tempo 
real, os principais acontecimentos de nossa região, além 
de dois canais no Facebook e outro no Instagram.

COMUNICADO
à  SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

à  ELEIÇÕES 2020

A ACIF (Associa-
ção Comercial 
e Industrial de 
Fernandópolis) 

em parceria com o Sindicato 
Rural de Fernandópolis, rea-
lizará entre os dias 30 de se-
tembro e 2 de outubro (sex-
ta-feira), sempre a partir das 
19h30, na uma roda de deba-
tes com os candidatos a pre-

feito e vice do município. Os 
debates serão realizados na 
Sala de Convenções da ACIF 
e serão tratados assuntos re-
lacionados às questões do 
comércio, prestação de ser-
viço, indústria e agricultura. 
O encerramento de cada en-
trevista ocorrerá às 21h.

De acordo com o sorteio re-
alizado, o prefeito André Pes-
suto (DEM) e Artur Watson 
(PSDB) abrem os debates na 

quarta-feira, 30. Em seguida 
será a vez do empresário Re-
nato Colombano (Republica-
nos) e de Simone da Afada 
(Republicanos) serem saba-
tinados. Henri Dias (PTB) e 
Avenor Bim (PSD), fecham o 
ciclo de entrevistas.

CONFIRA O 
CRONOGRAMA 
DOS DEBATES

l 19h15min: Acolhida;
l 19h30min: Apresentação 

das propostas do Candida-
to quanto ao seu Plano de 
Governo – 30 minutos;

l 20 horas: ACIF e o Sindi-
cato Rural apresentarão as 
prioridades para a indús-
tria, comércio, serviços e 
agricultura – 30 minutos;

l 20h30min: Perguntas aos 
candidatos – 20 minutos;

l 20h50min: Considerações 
finais do candidato;

l 21 horas: Encerramento.

ACIF e Sindicato Rural vão 
realizar ciclo de debates com 
candidatos a prefeito e vice
Entrevistas vão começar na quarta-feira, 30, com o prefeito André Pessuto

à  EM CIRCULAÇÃO!

Nova cédula de R$ 200 preocupa comércio
fernandopolense por falta de troco e segurança

Se já é difícil troco para notas de R$ 100 e R$ 50, com a de R$ 200 os transtornos serão ainda maior

Comerciantes, que já enfrentam dificuldades para trocar notas de
R$ 100 e R$ 50, preveem ainda mais transtornos com a nota maior

Se há um problema pelo 
qual o comércio local pas-
sa com muita frequência 
é a falta de troco. O anún-
cio da nova cédula de R$ 
200 pelo Banco Central, re-
centemente, não agradou, 
em Fernandópolis, setores 
da economia que lidam di-
retamente com o dinheiro 
em espécie. Mototaxistas, 
motoristas de aplicativo e 
comerciantes, que já en-
frentam dificuldades pa-
ra trocar notas de R$ 100 
e R$ 50, preveem ainda 
mais transtornos com a no-
ta maior.

Manoel Martins Ferrei-
ra, proprietário de um res-
taurante, por exemplo, já 
avalia o quanto precisará 
deixar no caixa do negócio 

para trocos com a nota de 
R$ 200 em circulação.”Vou 
precisar deixar mais di-
nheiro disponível no cai-
xa, na expectativa de fa-
cilitar o troco.Será uma 
quantia que não poderei 
usar e ficará mais expos-
ta”, diz.

Para Amanda Gabriela, 
proprietária de uma loja de 
roupas, é uma situação de-
licada. “Eu vendo unidades 
de R$ 20 e muitas pessoas 
entram na loja, e, realmen-
te, só compram uma peça 
de roupa. Talvez a gente te-
nha que dar R$ 180 de tro-
co de uma só vez. Será uma 
preocupação também sa-
ber se a nota entregue pe-
lo cliente é verdadeira ou 
não. O receio existe, ainda 
mais por ser uma nota no-
va”, avalia.

“Eu trabalho com deli-
very e, às vezes, o cliente 
pede troco para R$ 50 ou 
R$ 100. Agora, vamos ter 
que nos preparar para o 
possível pagamento com 
a nota de R$ 200, que vai 
levar todo o dinheiro troca-
do do caixa. Imagina uma 
compra de R$ 30 sendo 
paga com uma nota de R$ 
200”, diz Sérgio Nogueira.  

De acordo com o Banco 
Central, a nova cédula en-
trou em circulação no iní-
cio de setembro, e a previ-
são é que sejam impressas 
450 milhões de cédulas de 
R$ 200 em 2020.O Conselho 
Monetário Nacional autori-
zou, no final de julho, o va-
lor de R$ 113,4 milhões pa-
ra impressão das cédulas 
de R$ 200 e 170 milhões de 
cédulas de R$ 100.

 BRENO GUARNIERI

contato@oextra.net

“Há certo gosto em pensar sozinho.
É ato individual, como nascer e morrer.”

à   Carlos Drummond de Andrade -  Poeta (1902 - 1987)social
à  SÁBADO, 26 DE SETEMBRO DE 2020
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A bela 
Arianne 
Silvestrini 
comemora 
a chegada 
da nova 
idade neste 
domingo. 
Felicidades!

Douglas Gandolfi celebra seu aniversário em grande estilo!

Click 
especial 

para
o papai 
Herlon 
Hass e 

sua filha 
Heloísa 

Hass.

A sorridente 
Isabela Rossi 

se prepara 
para apagar 

velinhas nesta 
segunda-feira!

José Tadeu 
Fernandes também 

está entre os 
homenageados 
desta semana!

Loiane 
Delduque 
recebe 
home-
nagens 
de toda 
a galera 
pela data 
especial!

Domingão 
é dia de 
celebrar 
mais um 

aniversário 
de Mariana 

Savazzi!

Parabéns 
e muitos 

anos 
de vida 

para ela, 
Polyana 

Mirela 
Virgínio!

Thayná Gonçalves comemora nova
idade neste sabadão. Parabéns! 

à  IBGE

Fernandópolis tem 3 candidatos 
ao Executivo; 12 partidos lançam
candidaturas ao Legislativo
André Pessuto, Henri Dias e Renato Colombano confirmaram suas candidaturas 

A partir deste domingo, 27, 
os candidatos a prefeito 
e vereador de todo o país 
entram oficialmente em 

período de campanha eleitoral. Pas-
sado os ritos das convenções e da 
pré-campanha, está na hora de os 
candidatos apresentarem suas pro-
postas e o povo começar a avaliar para 
valer em quem votar. André Pessuto 
(DEM), Henri Dias (PTB) e Renato Co-
lombano (Republicanos), são os três 
candidatos a uma vaga no Executivo 
fernandopolense. Pessuto tenta ser o 
primeiro prefeito reeleito na história 
do município. Por outro lado, Henri e 
Colombano fazem sua estreia como 
cabeças de chapa em uma eleição. 
Página A3

Número de casos 
de coronavírus 
volta a crescer
em toda região

Mais um óbito 
foi registrado 
no município

nesta sexta-feiraPágina A14

Ferpa
à  EStRELA D’OEStE 

Escola tem 
notas do 
IDEB acima 
da média 
regional

A EMEF Francisco Alves de Olivei-
ra, de Estrela d’Oeste, teve nota 6,9 
no IDEB – Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica -, e ficou acima 
da média e estadual e da região. O 
IDEB é o principal indicador de qua-
lidade dos sistemas educacionais 
brasileiros. Em 2019 apontou que a 
evolução nos anos iniciais do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano), que já 
era bem avaliado, saltou de 6,3 para 
6,6 pontos, no estado de São Paulo. 
Página A4

à  APÓS REtORNO EM 2021

à  PARtIDOS E COLIGAçõES

termina neste 
sábado prazo 
para registrar 
candidaturas 
TSE espera receber 630 
mil pedidos de registro 
de candidatura

A Justiça Eleitoral espera receber 
cerca de 630 mil pedidos de registro 
de candidatura para as Eleições Mu-
nicipais deste ano. A expectativa leve 
em conta os candidatos indicados em 
ata pelos partidos, dos quais 280 mil 
já concluíram todas as etapas iniciais 
do registro. Página A7

A Rede Municipal de Ensino de Fer-
nandópolis retomará as aulas e ativida-
des escolares presenciais somente no 
ano de 2021, permanecendo, até o final 
de 2020, a suspensão que ocorre desde 
o mês de março. Assim que as aulas 
presenciais voltarem, será realizado 
um trabalho de avaliação como forma 
de diagnosticar quais aprendizagens 
essas crianças já têm desenvolvidas e 
dessa forma traçar um ponto de partida 
para o trabalho pedagógico. Página A7

Alunos irão
passar por 
avaliação
individual
para checar
nível de
aprendizado 

04
A previsão para este final de 

semana em Fernandópolis é 
de que os termômetros batam 
os 40 graus. Calor, sol e baixa 
umidade relativa do ar vão 

acompanhar os fernandopolenses no final 
de semana em que começa oficialmente a 
campanha eleitoral nas ruas. 

Em clima de sertão - com a probabilidade 
de candidatos prometerem água em nascen-
te seca -, o futuro da nossa cidade começa 
a ser definido a partir deste domingo, 27. 
Temperatura quente vai ser um indicativo 
das polêmicas que vão rolar na campanha? 
Certamente. 

Aproveite o final de semana de calor inten-
so para começar a analisar os candidatos, 
hidrate-se, passe protetor solar e evite aglo-
merações. E beba água – de novo!

grausA previsão é de que os
termômetros cheguem a casa 
dos 40 graus. Na política, o clima 
também promete esquentar!
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Fim do 13º e de férias para 
prefeito, vice e vereadores
em Santa Fé do Sul

ACIF e Sindicato Rural: 
‘debate’ entre os 
candidatos a prefeito

StJ confirma 
condenações de ex-prefeito 
e advogado da região

Novos eleitos terão
Orçamento Municipal 
6% menor para 2021

“Exige muito de ti e espere pouco dos outros. 
Assim evitará muitos aborrecimentos”

Confúcio - (551 - 449 a.C.) - Filósofo chinês

“Como que faz para fingir costume? Gente, tenho nem 
roupa pra isso tudo que tá acontecendo”.

Do youtuber após ver matéria que o avalia como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo citada no Jornal Nacional. 
A eleição foi na revista Time que também arrolou o presidente Jair Bolsonaro, uma das “vítimas” prediletas de Felipe.

- Bolsonaro em alta. Pesquisa do 
Ibope mostra que a aprovação ao atual 
presidente atingiu 40%. Este é o maio 
percentual alcançado pelas pesquisas 
desse instituto, sendo que em dezembro 
passado o índice era de 29%. “Ruim e 
péssimo” caiu de 38% para 29%.
-----------------------------------------------------------------------------
- Promoção suspensa. Os 3.489 procura-
dores federais promovidos nesta semana 
tiveram o ato administrativamente sus-
penso. A decisão é do procurador-geral 
Leonardo Fernandes após a péssima 
repercussão. Esse número representa 
a promoção, para o topo da carreira, de 
93,3% de toda a categoria.
-----------------------------------------------------------------------------
Crivella inelegível. Por decisão prolata-
da na quinta, 24, pelo Tribunal Regional 
Eleitoral do RJ, o prefeito Marcelo Crivella 
(Republicanos) ficou inelegível. Ele foi 
condenado por abuso de poder político 
e ainda pagará multa de R$ 106 mil. Ele 
disputaria a reeleição e somente uma 
decisão superior para mantê-lo no páreo.
-----------------------------------------------------------------------------
- “Gays vêm de famílias desajustadas”. 
O ministro da Educação Milton Ribeiro 
afirmou em entrevista ao “Estadão” que 
“o adolescente que muitas vezes opta por 
andar no caminho do homossexualismo 
[termo considerado preconceituoso]” vêm, 
algumas vezes, de “famílias desajustadas”. 
Ele também disse que resolver o problema 
de acesso à internet dos estudantes não 
é uma atribuição de sua pasta.
-----------------------------------------------------------------------------
- De 9 a 12. Começará no próximo dia 9 
de Outubro a veiculação da propaganda 
eleitoral gratuita em rádio e televisão. 
Pelas regras da Justiça Eleitoral, ela 
vai até 12 de Novembro, sendo que 
60% do horário deve ser ocupado pelas 
candidaturas majoritárias.

Eleição Municipal 2020 começa, oficialmente, no domingo, 27

26 de setembro é o 269.º dia do ano no 
calendário gregoriano (270.º em anos 
bissextos). Faltam 96 para acabar o ano. 
No cristianismo é Dia de Cosme e Damião.

 Acontecimentos:
l 1580 - Francis Drake encerra sua 

circum-navegação da Terra.
l 1789 - George Washington nomeia o 

primeiro Gabinete dos Estados Unidos.
l 1934 - É lançado o transatlântico RMS 

Queen Mary.
l 1973 - O Concorde faz sua primeira 

travessia ininterrupta do Atlântico 
em um tempo recorde

l 1977 - A Usina Nuclear de Chernobil 
é aberta para uso oficial, a primeira 
usina nuclear da (então) SSR ucraniana.

l 1984 - O Reino Unido e a China concor-
dam com a transferência da soberania 
de Hong Kong, a ser realizada em 1997.

 Nascimentos:
l 1329 - Ana da Baviera, rainha da 

Germânia e Boêmia (m. 1353).
l 1888 - T. S. Eliot, poeta modernista, 

dramaturgo e crítico literário britâni-
co-estado-unidense (m. 1965).

l 897 - Papa Paulo VI (m. 1978).
l 1936 - Luis Fernando Verissimo, escritor 

e jornalista brasileiro.
l 1945 - Gal Costa, cantora brasileira 

e Bryan Ferry, cantor e compositor 
britânico.

l 1948 - Olivia Newton-John, atriz e 
cantora britânica.

l 1981 - Serena Williams, tenista norte
-americana.

 Falecimentos:
l 1868 - August Ferdinand Möbius, 

matemático alemão (n. 1790).
l 1979 - John Cromwell, ator e cineasta 

estadunidense (n. 1887).
l 2000 - Baden Powell, violonista bra-

sileiro (n. 1937).
l 2001 - Walter Avancini, escritor e diretor 

de telenovelas brasileiro (n. 1935)
l 2008 - Paul Newman, ator estado-u-

nidense (n. 1925)
l 2019 - Jacques Chirac, político francês, 

ex-presidente (n. 1932)

* Fonte: Wikipédia

É... Passou rápido novamente! Para os 
administradores públicos municipais e 
membros dos Legislativos que desen-
volveram bons trabalhos e atenderam, 
ainda que parcialmente, os anseios da 
população, infelizmente que o tempo 
fluiu tão velozmente; para os relapsos 
e que utilizaram indevidamente o erário 
público e patrocinaram verdadeiro engodo 
público locupletando-se indevidamente 
dos cargos, quiçá já tivessem deixado 
seus postos.

Mas eis que amanhã, domingo, 27 de 
Setembro, inicia-se oficialmente novo 
pleito municipal, ao menos na parte que 
atinge o grande público, cujo ápice será 
no dia 15 de Novembro, com a realização 
do primeiro turno. Até lá, candidatos a 
prefeito e vereador estarão autorizados 
a pedir votos e divulgar propostas nas 
ruas, na internet e na imprensa escrita. A 
propaganda gratuita em rádio e televisão 
só terá início em 9 de outubro.

Na internet, a publicidade eleitoral 

poderá ser feita nos sites dos partidos 
e dos candidatos, em blogs, postagens 
em redes sociais e aplicativos de men-
sagens, como Whatsapp e Telegram. 
Impulsionamentos de publicações feitas 
por terceiros, o disparo em massa de 
mensagens e a propaganda em sites 
de quaisquer empresas, organizações 
sociais e órgãos públicos estão proibi-
dos. Já na imprensa escrita, a liberdade 
é maior, limitada apenas a divulgação 
do formato dos santinhos.

Propagandas em sites de relaciona-
mento, permitidas quando realizadas 
pelos candidatos ou partidos, deverão 
ser sinalizadas claramente como con-
teúdo de divulgação.

Nas ruas, será permitida a colocação 
de mesas com material impresso e ban-
deiras móveis entre 6h e 22h, desde que 
não atrapalhem o trânsito de veículos 
e pedestres. Os carros de som só serão 
permitidos em carreatas, passeatas ou 
durantes comícios e reuniões.

Se tiver um Legislativo Municipal 
surpreendendo nestes tempos pandê-
micos, eis o santa-fé-sulense. Várias 
ações foram implantadas visando 
minorar os efeitos do coronavírus na 
economia local (adiantamento de 13º 
de servidores; devolução de recursos 
para o setor de Saúde Pública...) e nova 
e exemplar medida foi aprovada nesta 
semana.

Trata-se da proibição de pagamentos 

de 13º salários para prefeitos, vices e 
até para os próprios vereadores a partir 
de Janeiro do próximo ano.

Além dessa vedação, outra, negando 
o direito a pagamento de férias para 
estes mesmo servidores eletivos, foi 
aprovada.

Como a mudança altera a Lei Orgânica 
Municipal, novo processo de votação 
deve ocorrer após 15 dias, ratificando a 
medida para passar a valer oficialmente.

Fora da reeleição, como avaliamos 
provável desde Novembro passado, o 
atual prefeito votuporanguense parece 
projetar seu futuro político além de sim-
plesmente apoiar a candidatura de João 
Garcia (Podemos) para a própria sucessão.

Ele deve disputar uma vaga para a 
Assembleia Legislativa paulista em 
2022, cumprindo um suposto acordo com 
o presidente nacional de seu partido – 
o PSD – Gilberto Kassab, combinado 
quando de sua migração.

Rememorando, João Dado já foi de-
putado federal e eventual ingresso na 
disputa estadual bate de frente com as 
pretensões de Carlão Pignatari, deputado 
estadual reeleito e, indubitavelmente, a 
maior liderança política de Votuporanga 
na atualidade.

Plenário da Câmara de Vereadores de Santa Fé do Sul

Imagem: Divulgação/Facebook

Recorte de publicação de Pinato em rede social

Imagem: Divulgação/Facebook

Ainda não é um debate como os 
televisivos das capitais (nem mesmo 
um debate, no sentido etimológico da 
palavra) , mas já representa um avanço. 

Pois a Associação Comercial de In-
dustrial de Fernandópolis, em parceria 
com o Sindicato Rural, promoverá um 
ciclo de entrevistas entre os candidatos 
a prefeito e vice de Fernandópolis.

Elas serão realizadas na Sala de 
Convenções da ACIF e serão tratados 
assuntos relacionados às questões 

do comércio, prestação de serviço, 
indústria e agricultura. O encerramento 
de cada entrevista ocorrerá às 21h.

De acordo com o sorteio realizado, o 
prefeito André Pessuto (DEM) e Artur 
Watson (PSDB) abrem os debates na 
quarta-feira, 30. Em seguida será a 
vez do empresário Renato Colombano 
(Republicanos) e de Simone da Afada 
(Republicanos) serem sabatinados. 
Henri Dias (PTB) e Avenor Bim (PSD), 
fecham o ciclo de entrevistas.

Dado deve ir para confronto 
com Carlão em 2022

Prefeito está fora da reeleição mas
mira disputa contra Carlão em 2022

Foto: Ascom Votuporanga

O ex-prefeito Roberto Visoná e o subsecretário da Casa Civil, 
Dr. Rubens Cury, em audiência no Palácio do Governo

Fausto Pinato também 
quer a liberação de cassinos

Enquanto aumenta exponencialmente 
o índice de membros da alta cúpula 
do governo Jair Bolsonaro a favor da 
reabertura dos cassinos na Brasil, o 
deputado fernandopolense manifestou-
se favoravelmente à medida.

O apoio veio através de publicação 
no Facebook, na tarde de sexta, 25, 
onde Fausto concordou com ações de 
também deputado e filho do presidente, 
Eduardo Bolsonaro, junto à diretoria 
da Embratur.

Um Projeto de Lei no Senado libera a 
atividade em locais que podem ser con-
siderados resorts e eventual aprovação 

poderia render dividendos aos cofres 
públicos através de nova taxação nos 
jogos, o que é visto com bons olhos até 
no Ministério da Economia.

O grande dificultador é o passado do 
próprio presidente, avesso aos jogos e 
sua base eleitoral evangélica, também 
contra a liberação.

Na região, o projeto é minuciosamente 
acompanhado por representantes em-
presariais de Olímpia, que possui um 
dos maiores ressortes da América. Em 
Fernandópolis aventa-se a improvável 
possibilidade de adequação do complexo 
termal do Água Viva.

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) rejeitou mais 
um recurso – um agravo 
interno – do ex-prefeito de 
Dirce Reis, Roberto Carlos 
Visoná, e confirmou senten-
ça do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP), que 
condenou o ex-prefeito por 
improbidade administrativa, 
informou Valdir José Cardo-
so, no Blog do Cardosinho. 
Ele terá que pagar uma 
multa correspondente a 
cinco vezes o último salário 

Foto: Divulgação/SP Notícias

Uma dor de 
cabeça que 
deve ser 
recorrente 
nos futuros 
gestores 
municipais 
eleitos em 
Novembro: 
terão menos – bem me-
nos – recursos para 
administrar suas cidades 
em 2021.

Novos prefeitos assumirão 
com recursos em baixa

As estimativas de queda variam, e 
muito, indo de índices fantasiosos na casa 
dos 21% a menos até ilusões incabíveis 
de estabilidade, mas uma projeção com 
fundos de realidade e bem calculada 
foi apresentada em Votuporanga nesta 
semana.

A previsão 
é de queda de 
6,25%, o que 
representa 
aproxima-
damente R$ 
22 milhões a 

menos que 
em 2020 (R$ 

374,7 milhões). 
Segundo o assessor mu-

nicipal Deosdete Vechiato, 
tal cenário ainda pode 

mudar. Tudo vai depender do andar da 
economia. A local, a regional, a estadual, 
a nacional e até a internacional.

Há! Não há previsões de compensa-
ções financeiras por parte do governo 
federal, tal como ocorreu neste ano. Ao 
menos por enquanto.

recebido como prefeito.  
Visoná não foi o único condenado 

no processo. O advogado Adauto 
José de Oliveira, que ocupou cargo de 
confiança na Prefeitura de Dirce Reis, 

também foi condenado a pagar uma 
multa. Além de multados, Visoná e 
Adauto foram condenados, também, 
a ficar três anos sem contratar com 
o poder público.
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Fernandópolis tem três candidatos ao 
Executivo e cerca de 170 ao Legislativo

Pessuto, Henri e Colombano confirmaram candidaturas em Fernandópolis

A partir deste do-
mingo, 27, os can-
didatos a prefeito 
e vereador de todo 

o país entram oficialmente em 
período de campanha eleito-
ral. Passado os ritos das con-
venções e da pré-campanha, 
está na hora de os candidatos 
apresentarem suas propostas 
e o povo começar a avaliar 
para valer em quem votar.

André Pessuto (DEM), Henri 
Dias (PTB) e Renato Colom-
bano (Republicanos), são os 
três candidatos a uma vaga no 
Executivo fernandopolense. 
Pessuto tenta ser o primeiro 
prefeito reeleito na história 
do município. Por outro lado, 
Henri e Colombano fazem 
sua estreia como cabeças de 
chapa em uma eleição.

A coligação encabeçada por 
Pessuto, que contará com DEM, 
PSDB – do vice Artur Watson -, 

Progressistas, MDB e PSC terá 
o nome “Juntos Somos Mais, 
Fernandópolis Não Vai Parar”. 
Colombano e Simone da Afada, 
ambos do Republicanos, e o 
Patriota formarão a coligação 
“Fernandópolis Merece Mais”. 
PTB, PSD, Solidariedade, PSL e 
PROS, de Henri Dias e Avenor 
Bim, usará “Tempos Melhores 
Virão”. 

Os pedidos das três candi-
daturas já constam no sistema 
da Justiça Eleitoral

O cenário de incerteza que a 
pandemia do novo coronavírus 
trouxe – com a dificuldade 
para a realização de grandes 
encontros e do bom e velho 
tête-à-tête entre candidatos 
e eleitores -, e o furacão Jair 
Bolsonaro que sacudiu o modo 
como se faz uma campanha 
eleitoral em 2018, prometem 
ser ingredientes que vão api-
mentar ainda mais as coisas.

Contando com esta, serão 
seis eleições realizadas 

neste século, e em quatro 
delas Fernandópolis teve 
três concorrentes à cadeira 
de mandatário do município. 
Exceção, a única decidida 
por cerca de 2 mil votos foi 
a de 2004, vencida pro Rui 
Okuma (in memorian). No 
geral, a diferença tende a 
não passar da casa dos 1 
mil sufrágios.

No Legislativo, cerca de 170 
candidatos vão brigar por 13 
vagas. Dos atuais vereadores 

da Casa, 12 buscam a reelei-
ção, enquanto Neide Garcia 
(PTB) tenta colocar seu filho 
João Garcia Filho no seu lugar. 
Seria o terceiro membro da 
família a ocupar uma cadeira 
na Câmara. O atual vice-pre-
feito, Gustavo Pinato (DEM), 
também tenta voltar.

Os candidatos a prefeito 
e vereador têm até este sá-
bado, 26, para, de maneira 
presencial, requerer suas 
candidaturas. 

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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A EMEF Francis-
co Alves de Oli-
veira, de Estre-
la d’Oeste, teve 

nota 6,9 no IDEB – Índice 
de Desenvolvimento da 
Educação Básica -, e ficou 
acima da média e estadu-
al e da região. O IDEB é 
o principal indicador de 
qualidade dos sistemas 
educacionais brasileiros. 
Em 2019 apontou que a 
evolução nos anos iniciais 
do ensino fundamental (1º 
ao 5º ano), que já era bem 
avaliado, saltou de 6,3 para 
6,6 pontos, no estado de 
São Paulo.

A nota do IDEB é calcula-
do com base nas médias da 
prova brasil (SAEB) e fluxos 
de aprovação, reprovação e 
abandono escolar, extraídos 
do censo.

 A Secretaria Municipal 
de Educação, em parceria 

com a prefeitura de Estrela 
d’Oeste, incentivou a parti-
cipação de todos os alunos, 
inclusive aqueles com ne-
cessidades especiais que 
compareceram em sua to-
talidade.

A nota do IEB de Estrela 
d’Oeste sofreu decrésci-
mo de 0,1 na média com 
relação ao a avaliação de 
2017. Segundo a Secreta-
ria de Educação, a queda 
ocorreu em razão do flu-
xo de migração que vem 
acontecendo no municí-
pio e região. A análise 
da proficiência em língua 
portuguesa e matemática 
apontou que os alunos es-
tão classificados acima da 
média dos municípios da 
região e do estado. 

CONFIRA
 Língua Portuguesa
l Estrela d’Oeste - 262,67
l Região - 239,02
l Estado - 242,63

 Matemática
l Estrela d’Oeste- 235,90
l Estado - 223,44
l Região - 223,72

“Temos plena consciên-
cia de que ainda há mui-
to que fazer para melho-
rar ainda mais o nível de 
aprendizagem de nossos 
alunos. Por isto, continua-
remos incentivando e bus-
cando oferecer a formação 
continuada dos profes-
sores e gestores. Nosso 
agradecimento a todos 
trabalhadores da educação 
envolvidos no processo de 
formação integral dos edu-
candos da rede municipal 
de ensino de Estrela d’Oes-
te”, disse Rute de Oliveira, 
secretária de Educação do 
município. 

pensamento crítico

l  Por CARLOS EDUARDO MAIA DE OLIVEIRA
Professor EBTT no Instituto Federal de São Paulo, Câmpus Votuporanga.

Biólogo, Cirurgião-Dentista, Mestre em Microbiologia e Doutor em Geologia Regional.
E-mail: edumaiaoli@yahoo.com.br

des sociais, temos a impressão 
de que as nossas crenças (e os 
nossos preconceitos também), 
sejam elas políticas, sociais ou 
religiosas, estão sendo corrobo-
radas por “verdades incontes-
táveis” a todo momento, levan-
do-nos a crer que quem pensa 
diferente deve ser ignorado, ou 
até mesmo odiado. Haja vista a 
polarização política que viven-
ciamos atualmente. O leitor já se 
perguntou sobre o motivo des-
sas brigas políticas se tornarem 
tão comuns na internet nos últi-
mos anos? Alguém já se pergun-
tou como se espalhou essa onda 
de ódio e intolerância em nossa 
sociedade?

Na verdade, são as mãos invi-
síveis dos gerenciadores das re-
des sociais afagando o seu ego pa-
ra que você se vicie e passe mais 
tempo com os olhos vidrados na 
tela do celular ou do computador. 
E isso é apenas uma das várias 
táticas de persuasão. É psicolo-
gia pura. É muito eficiente, fun-
ciona mesmo.

E engana-se quem pensa que o 
acesso às redes sociais é gratuito! 
Como bem destacado no referido 
documentário da Netflix: “quando 

você não paga pelo produto, você 
é o produto”.

Um dos trunfos deles é trabalhar 
com algo muitíssimo valioso para 
os anunciantes de produtos e ser-
viços: os seus dados pessoais. E 
a ironia é que conseguem isso de 
graça e fornecido por você mesmo. 
Como? O leitor já percebeu quan-
tas informações, inclusive pesso-
ais, já postou nas redes sociais de 
forma inadvertida?

Pode ter certeza! Você já postou 
muita informação pessoal na inter-
net, sem se dar conta disso, per-
mitindo a eles conhecer tanto so-
bre a sua pessoa que são capazes 
de predizer, facilmente, o que lhe 
trará prazer ao ler, ver ou ouvir. 
Ah! E isso em mãos erradas é um 
prato cheio para direcionar as fa-
mosas “Fake News” ou falsas in-
formações (uma verdadeira praga 
disseminada no mundo virtual).

Portanto, fique atento ao nave-
gar na internet! Ninguém tem o di-
reito de utilizar as suas informa-
ções pessoais para te manipular. 
Seja crítico! Tire as suas próprias 
conclusões sobre tudo que vê, lê 
e ouve nas redes sociais. 

Não permita que a sua mente 
seja manipulada!

Mentes
manipuladas

Quando navegamos nas 
redes sociais somos 
sim, manipulados. A 
questão é: quantos 

têm a consciência desse fato? 
Em 1984 foi lançado o primei-

ro longa-metragem de vários 
que ficaram conhecidos pelo tí-
tulo de “O Exterminador do Futu-
ro”. Nos filmes, sempre estrelado 
pelo grande astro de Hollywood 
com sobrenome difícil de escre-
ver, Arnold Schwarzenegger, um 
robô androide vinha do futuro pa-
ra exterminar, no presente, o lí-
der humano, ainda jovem, da re-
sistência. 

Mas que resistência era essa? 
A dos homens contra as máqui-
nas, que passaram a dominar o 
mundo. É um caso onde o cria-
dor perdeu o controle sobre a sua 
criação.

Guardadas as devidas propor-
ções, percebo algo semelhante 
nessa relação entre o homem e as 
redes sociais. Entre o seu criador e 
a sua criação. Perdemos o controle 
sobre a nossa criação. Só que, di-
ferentemente dos filmes da refe-
rida série de ficção científica nas 
quais as máquinas exercem um 
controle autônomo sobre o mun-
do, por trás das redes sociais há 
um pequeno número de pessoas 
controlando as mentes e os cora-
ções de muitos usuários. O moti-
vo? O de sempre: ganhar muito di-
nheiro.

Essa denúncia é o cerne do do-
cumentário “O Dilema das Re-
des” em cartaz na Netflix,  pro-
vedora global de filmes e séries 
via “streaming”. No programa, 
ex-funcionários de grandes e fa-
mosas empresas que atuam nas 

redes sociais denunciam as táti-
cas de manipulação das pessoas 
exercidas por aquelas corpora-
ções do mundo digital. O objeti-
vo delas é nos induzir a não tirar 
os olhos da telinha do celular ou 
do computador e, com isso, lu-
crarem cada vez mais com anún-
cios de propagandas na internet 
(muitos já perceberam também 
as vantagens do uso eleitoreiro 
disso).

Por meio da inteligência artifi-
cial, algoritmos detectam as nos-
sas predileções e nos enviam exa-
tamente aquilo que gostaríamos 
de ler, ver e ouvir. É algo irresis-
tível. E claro, viciante. Estimula 
os centros de recompensa do nos-
so cérebro e nos faz querer mais, 
sempre mais. É a base de todo 
vício.

Com isso, ao navegar nas re-

EMEF Francisco Alves 
de Oliveira: nota no IDEB 

supera média da região
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O prefeito André Pes-
suto (DEM) publi-
cou na quinta-feira, 
24, Decreto oficia-

lizando o retorno das aulas 
presenciais em Fernandópolis 
apenas para 2021, devido à 
pandemia do coronavírus. O 
texto foi publicado no Diário 
Oficial Eletrônico.

Segundo a norma, a Rede 
Municipal de Ensino de 
Fernandópolis retomará as 
aulas e atividades escolares 
presenciais no ano de 2021, 
permanecendo, até o final de 
2020, a suspensão que ocorre 
desde o mês de março.

A proibição também afeta, 
além das escolas municipais 
e estaduais, a rede particular 

de ensino. A Rede Municipal 
vai manter suas atividades, 
até o final de 2020, de maneira 
remota, como vem ocorrendo.

Os estabelecimentos de 
Ensino Superior poderão re-
tomar as aulas e atividades 
escolares presenciais, de for-
ma gradativa, observadas as 
diretrizes do Plano São Paulo.

CONTINUIDADE
E AVALIAÇÃO

A reportagem de O Extra.
net entrou em contato com a 
Secretaria de Educação para 
saber quais as providências 
que serão tomadas no que se 
refere ao ano letivo de 2020. 
Segundo a pasta, o calendário 
escolar foi reorganizado e as 
atividades escolares foram 
feitas seguindo as diretrizes 
dos órgãos superiores.

“Desde que decretadaa sus-
pensão das aulas presenciais, 
o ano letivo e consequente-
mente o calendário escolar foi 
reorganizado de acordo com 
a legislação que estabelece 
parâmetros a serem seguidos 
durante esse período de sus-
pensão”, disse a Secretaria 
em nota.

“Diante disso a Secretaria 
Municipal de Educação de 
Fernandópolis, juntamente 
com professores e gestores 
escolares empreendeu gran-
de esforço na elaboração de 
material que fosse adequado 
para as aulas remotas ob-
jetivando manter o vínculo 
com os alunos, evitar retro-
cessos nas aprendizagens, 
manter uma rotina básica de 
atividades escolares mesmo 

afastados do ambiente físico 
da escola, reforçar a ideia de 
que a escola e a família estão 
juntas na corresponsabili-
dade do desenvolvimento 
integral da criança, conforme 
orienta a Resolução SME 
Nº09/2020”.  

Sobre o ano letivo, a Se-
cretaria disse que haverá 
a avaliação individual por 
aluno para que seja traçado 
um novo plano pedagógico. 
“As atividades desenvolvi-
das são devidamente docu-
mentadas e registradas no 
diário de classe do professor 
como também o registro das 
crianças que estão partici-
pando das aulas remotas. 
Esse registro servirá como 
parâmetro para que quando 
voltarem às aulas presenciais 

as escolas possam organizar 
atendimentos específicos 
para cada família que ali são 
atendidas. Assim que as aulas 
presenciais voltarem realizar-
se-á um grande trabalho de 
avaliação diagnóstica com 
os alunos da Rede como 
forma de diagnosticar quais 
aprendizagens essas crian-
ças já têm desenvolvidas e 
dessa forma traçar um ponto 
de partida para o trabalho 
pedagógico”.

A nota também reforça a 
importância de que os pais 
continuem a buscar as ativida-
des elaboradas para os alunos. 
“Lembramos ainda que o ano 
letivo de 2020 não está cance-
lado. É importante e necessário 
que os pais continuem indo às 
escolas buscar as atividades 
impressas (quando houver) 
e continuem participando 
dos grupos nas redes sociais 
com os professores dos filhos, 
incentivando-os”.

à  APÓS REtORNO EM 2021

Alunos passarão por 
avaliação individual para
checar nível de aprendizado 

Secretaria de Educação: avaliação de alunos
quando as aulas presenciais retornarem em 2021

Secretaria da Educação de Fernandópolis explicou que medida tem como objetivo “sanar os eventuais
prejuízos de aprendizagem que as crianças vierem a ter por conta da suspensão das aulas”

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
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à  PARtIDOS E COLIGAçõES

Hoje é o último 
dia para registrar 
candidaturas 
TSE espera receber 630 mil pedidos
de registro de candidatura

A Justiça Eleitoral 
espera receber 
cerca de 630 mil 
pedidos de re-

gistro de candidatura para 
as Eleições Municipais deste 
ano. A expectativa leve em 
conta os candidatos indica-
dos em ata pelos partidos, 

dos quais 280 mil já concluí-
ram todas as etapas iniciais 
do registro. 

Vale lembrar que o prazo 
para que os partidos e as co-
ligações registrem os candi-
datos aos cargos de prefeito 
e vereador termina neste 
sábado, 26. A documenta-
ção pode ser entregue via 
internet até as 8h ou presen-

cialmente ao respectivo juiz 
eleitoral até as 19h. 

Já está no ar um novo siste-
ma de peticionamento avulso, 
que permite ao candidato en-

viar documentos em falta por 
meio do Processo Judicial Ele-
trônico (PJe). Antes, ele preci-
sava entregar a documenta-
ção pendente pessoalmente. 

Ao final de uma sessão de 
julgamento na quinta-fei-
ra, 24, o presidente do TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), 
ministro Luís Roberto Barro-

so, pediu que os partidos e 
candidatos não deixem para 
enviar os pedidos de registro 
na última hora, sob o risco de 
congestionar os sistemas. 

Justiça 
Eleitoral 

espera 
receber cerca 

de 630 mil 
pedidos de 
registro de 

candidatura

Foto: Reprodução/Brasil61
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Quando quer começar 
sua primavera?

l  Por SÉRGIO PIVA
s.piva@hotmail.com

artigo

A Primavera no hemisfério 
sul começou oficialmente 
na última terça-feira, 22 
de setembro, exatamente 

às 10h31, apresentando um raro 
fenômeno chamado equinócio de 
primavera: o dia e a noite tiveram o 
mesmo tempo de duração.

Minha percepção da Estação 
das Flores, vista da minha janela, 
resume-se a uma ou duas árvores 
floridas e um vaso, bem abaixo do 
beiral, onde costumo escorar-me 
com os braços cruzados, que abri-
ga um espécime chamado rosa do 
deserto, cujo florescimento ocorre 

na primavera, com possibilidade 
de sucessivas florações no verão e 
outono, oportuno ao longo período 
de seca que enfrentamos recente-
mente, quando ficou perceptivo a 
ausência de flores na cidade.  

Há que se levar em conta também 
a ideia que nos é passada com 
relação à visão norte americana 
das estações do ano, influenciada 
pela literatura e, em grande parte, 
pelos filmes, os quais retratam com 
fidelidade os aspectos da natureza 
em cada uma das divisões das 
épocas nas mudanças do clima, 
bem definidas no hemisfério norte. 

Assim, para encontrarmos a Esta-
ção das Flores, em toda sua plenitude, 
ou viajamos para um país do norte, 
ou para cidades brasileiras como 
Holambra, onde podemos ver todo 
o esplendor da primavera revelado 
na infinidade de cores nas mais di-
versas espécies de flores e arbustos.

A palavra primavera tem origem 
no Latim prima vera, pois para os 
Romanos existiam somente duas 
estações: uma de longa duração, 
composta pela soma do que cha-
mamos primavera, verão e outono, 
enquanto a estação mais breve era 
o hibernun tempus. 

A estação mais longa se chamava 
ver, veris, palavra que deu origem 
a Verão, porém, em determinado 
momento, o começo da estação 
se chamou primo vere (primeiro 
verão) e mais tarde, prima vera. 
Por isso, a primavera é associada 
à ideia de “início”, “mudança”, a 
estação onde há uma transformação 
na natureza.

A própria palavra “transformar” 
traz em si esse significado, trans 
+ formar, ou seja, mudar de forma, 
que por sua vez teve origem no 
vocábulo grego metamorphosis, 
“transformação, alteração”, formada 
por meta-, “além”, mais morpho, 
“forma, aspecto”, como faz a natu-
reza na primavera: muda de forma. 
A vegetação que parecia morta no 
inverno se transforma em coisa viva, 
um galho qualquer, imperceptível, 
toma a forma de uma flor com beleza 
indescritível.

Mesmo que não percebamos 
de imediato a primavera, ela está 

acontecendo no mundo natural. 
Nesse exato momento, há uma vida 
mudando de forma, tomando um 
aspecto diferente do que era antes. 
Isso acontece porque chegou a épo-
ca, faz parte do ciclo da natureza.

Temos a oportunidade, no meio da 
correria do mundo, quem sabe no 
final de semana, ou andando pela 
rua um pouco menos acelerados, de 
observarmos esse acontecimento 
exuberante. 

Podemos fazer mais. Podemos 
observar nossas mudanças, a 
transformação de nossa natureza 
humana. Fazer mais ainda: propor 
a nossa própria metamorfose, a mu-
dança da forma do meu “eu”, fazer 
florescer a imagem que encante a 
mim mesmo em primeiro lugar e que 
possa ser admirada, ser capaz até 
de exalar nova fragrância. 

Se assim quiser, sua meta deve 
ser a de conseguir uma nova mor-
fose. Para tanto, precisa determinar 
quando quer começar sua primavera.
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Casa & Rancho

Mais agilidade no atendimento
Fale conosco pelo

WhatsApp: (17) 99177-2555
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Nenhum apostador acer-
tou as seis dezenas do 
Concurso 2.302 da Mega-
Sena, sorteados nesta 

quarta-feira, 23, no Espaço Loterias 

Caixa, no Terminal Rodoviário Tietê, 
em São Paulo. O prêmio era de R$ 
43 milhões. Os números sorteados 
foram 18 – 22 – 25 – 27 – 43 – 44.

O próximo sorteio será neste 
sábado, 26, e o prêmio deve ser de 
R$ 50 milhões para quem acertar as 

seis dezenas, segundo estimativa 
da Caixa Econômica Federal.

No sorteio 2.302, a quina teve 5 
acertadores e cada um vai receber 
R$ 27.380,62. As 6.684 apostas ga-
nhadoras da quadra terão o prêmio 
individual de R$ 737,35.

Benefícios da terapia Aquática
para a Saúde do Idoso

l  Discentes: Flávia Ribeiro ALENCAR, Gislaine Bezerra de MOURA, Nathan Jones Fornazi MARINHO e Núbia Donda Ribeiro da SILVA. 
l  Professoras Orientadoras: Maristela Ribeiro da SILVA e Rosana de Fátima GARBIN

l  Coordenadora do Curso de Fisioterapia FEF: Luciana Marques BARROS. 

O envelhecimento é um pro-
cesso natural e inevitável, 
podendo ser entendido 
como um conjunto de al-

terações do organismo, que se acu-
mulam de forma progressiva, com o 
avançar da idade. Esse processo está 
ligado ao estilo de vida de um indiví-
duo desde o nascimento, até a vida 
adulta. As alterações vivenciadas são 
inúmeras e afetam todos os sistemas 
do corpo, desencadeando redução 
da força muscular, redução de massa 
óssea, diminuição da flexibilidade, 
equilíbrio e coordenação (proporcio-
nando maior risco de quedas e lesões), 
alterações na linguagem, complica-
ções cardiovasculares e respiratórias, 
diminuição da realização das ativida-
des de vida diária (AVD), dependência 
etc (SIQUEIRA et al., 2017). 

Considera-se idoso, o indivíduo 
que possui 60 anos ou mais, e é fato 
que essa população tem aumentado 
esporadicamente no país e no mundo, 

em virtude do aumento da expectativa 
de vida. Já não bastasse as conse-
quências desse processo, o mesmo 
costuma estar aliado a doenças crô-
nico-degenerativas e osteoarticulares 
como: osteoporose, artrite reumatoide, 
osteoartrite e entre outras; acarretan-
do algumas incapacidades. Por conta 
disso a atenção à saúde do idoso é 
primordial para que se preserve sua 
autonomia, dignidade e qualidade 
de vida pelo maior tempo possível, 
mesmo perante seu processo natural 
(ABREU et al., 2020). 

Diante dos tratamentos voltados 
para a população idosa, está a Terapia 
Aquática. Um recurso fisioterapêutico 
antigo, que faz uso dos princípios físi-
cos (densidade, pressão hidrostática, 
flutuação, viscosidade e temperatura) 
e efeitos fisiológicos proporciona-
dos pela imersão do corpo em água 
aquecida. Os benefícios da imersão 
são cientificamente comprovados, 
uma vez que auxilia diretamente 

independente, diminuindo o risco de 
quedas e melhorando sua qualidade 
de vida de forma efetiva. O cenário 
aquático possibilita uma redução do 
impacto articular, gerando uma maior 
liberdade de movimentos, e possibili-
tando a realização de exercícios com 
maior facilidade e fluidez; o que é pra-
ticamente impossível em solo (MOREI-
RA; CASSIMIRO; RODRIGUES, 2018). 

A Terapia Aquática é efetiva para o 
tratamento das mais variadas disfun-
ções, tais como dor com movimento, 
movimento limitado, diminuição de 
força, presença de edema e desordens 
de marcha (ABREU et al., 2020). A 
Fundação Educacional de Fernan-
dópolis - FEF, seguindo as normas 
de proteção e distanciamento social 
adotadas para prevenção do Novo Co-
ronavírus, retornou aos atendimentos 
no Setor de Terapia Aquática, no qual 
atende os mais diversos diagnósticos 

funcionais. Para agendamento de 
avaliação e atendimento, ligue nas 
Clínicas Integradas, no telefone (17) 
3465-0000 e agende seu horário! 
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artigo

e de forma benéfica a prevenção e 
processo de reabilitação das mais 
variadas patologias associadas ao 
envelhecimento (MATOS; MATTOS; 
NOGUEIRA, 2019). 

As propriedades da água, junto à 
exercícios com supervisão do fisiote-
rapeuta, promovem melhora e manu-
tenção da força muscular, amplitude 
de movimento articular, redução da 
tensão, melhora do retorno venoso e 
diminuição das dores. Dessa manei-
ra, o idoso torna-se mais autônomo e 

Exercícios de Terapia Aquática 

Imagens de Autoria Própria 

Mega-Sena acumula e
sorteio deste sábado deve
pagar R$ 50 milhões
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Após perseguição, trio é preso com
drogas, arma de fogo e R$ 19 mil

Suspeitos foram abordados pela Polícia após ignorarem bloqueio e iniciarem uma perseguição
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Três homens foram 
presos durante a 
madrugada desta 
sexta-feira, 25, por 

tráfico de drogas, receptação 
e posse irregular de arma de 
fogo em Rio Preto.O trio ten-
tou fugir ignorando um sinal 
de parada para abordagem 
da polícia, dando início a 
uma perseguição.

Durante a perseguição, os 
policiais perceberam que os 
criminosos arremessaram 
uma sacola para fora do veí-
culo, e alguns metro a frente 
foi realizada a abordagem.

Ao voltar ao local onde foi 
arremessado o objeto, foram 
encontrados um tijolo de 
cocaína e uma sacola com 
uma balança de precisão. 
No veículo dos suspeitos 
também havia um outro ti-
jolo da droga.

O trio era formado por um 
casal e uma funcionária, que 
recebia para armazenar a 
droga. 

Na residência da funcioná-
ria, a polícia encontrou mais 8 
tijolos de cocaína, 100 gramas 
da droga pronta para a venda 
e sete porções de crack.

Durante revista na residên-
cia do casal, foram encontra-
dos um tijolo de maconha, um 
revólver calibre 38 além R$ 13 

Foi capturado na quinta-
feira, dia 24, pela Polícia 
Militar, em Votuporanga, 
um criminoso foragido e 
condenado pela Justiça por 
roubo em Fernandópolis.

De acordo com o Boletim 
de Ocorrência, a captura 
aconteceu durante patrulha-
mento preventivo realizado 

no bairro Pro-Povo. Os poli-
ciais avistaram dois homens 
suspeitos em uma esquina 
conhecida por ser um ponto 
de tráfico de drogas.

Durante a abordagem foi 
constatado via consulta ao 
banco de dados criminal, 
que um deles era procura-
do por roubo. O homem foi 
preso e levado para o Dis-
trito Policial.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Foto: Divulgação/Baep

mil em dinheiro. Também foi 
realizada busca na casa da 
mãe do suspeito, onde foram 
encontrados mais R$ 5 mil 
que eram guardados pelo ir-
mão do suspeito.

Segundo informações da 
PM, a arma apreendida havia 
sido furtada em uma fazenda 
em Nova Granada, em 2018.

Os envolvidos foram en-
caminhados à Central de 

Flagrantes e presos sob 
acusação de tráfico de dro-
gas, receptação e posse ir-
regular de arma de fogo e 
permanecem à disposição 
da Justiça.

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira em Rio Preto

à  AtRÁS DAS GRADES! 

Homem procurado 
por roubo em 
Fernandópolis
é capturado 
Prisão aconteceu durante patrulhamento
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CONSÓRCIO CONtEMPLADO
CRÉDItO R$ 410 MIL
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CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura Municipal de Ouroeste convida a população em 
geral para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA,onde estará 
sendo discutido a elaboração do Projeto de Lei sobre a Lei Or-
çamentaria Anual - LOApara o Exercício de 2021.

A referida audiência será realizada, no Paço Municipal de Ou-
roeste, sito a Av. dos Bandeirantes, nº 2255 – Jardim Sarinha II 
- Ouroeste, no dia 24de setembro de 2020 às 18:00hrs:00minutos.

Atenciosamente

LIVIA LUANA COSTA OLIVEIRA
Prefeita Municipal 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O processo de dispensa nº 027/2020, objetivou a contratação da em-

presa: ROSSAFA E FALCAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, para Contratação de empresa para fornecimen-
to de materiais de enfermagem, EPIs e produtos de higiene para uso na 
Unidade Básica de Saúde III e Escolas Municipais, visando intensificar 
as ações de combate ao novo coronavírus COVID-19.Durante toda a sua 
tramitação cumpriu as determinações da legislação pertinente, consoante 
o parecer da Comissão de licitação e da justificativa do Setor de Com-
pras.Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa 
acima mencionada, nos termos da Justificativa subscrita pela Comissão 
de Licitação. São João das Duas Pontes, 22 de setembro de 2020.

JOSE CARLOS BARUCI
Prefeito Municipal

Uma publicação: Sábado, dia 26 de Setembro de 2020.
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PREfEITURA MUNICIPAL
DE OUROESTE

à  FORA DE CASA!
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O Mirassol volta a 
campo neste sá-
bado, 26, às 15h, 
para tentar sua 

primeira vitória na Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
O adversário será a Cabo-
friense, que empatou com o 
Cascavel na estreia. O jogo 
será no estádio Correão, em 
Cabo Frio.

No primeiro jogo, apesar 
de te jogado melhor, o Leão 

ficou no um a um contra o 
Bangu. Uma das novidades 
anunciadas nesta semana foi a 
chegada do atacante Fabrício 
Daniel, que disputou a Série 
A3 do Campeonato Paulista 
pelo Noroeste. Até o momento, 
o jogador de 23 anos divide 
a artilharia da competição 
com Gabriel Barcos, do Rio 
Preto. Ele marcou seis gols 
em 11 jogos.

O técnico Eduardo Baptista 
falou sobre as expectativas 
para a partida. “Conforme 

os jogos vão 
acontecendo, 
nós consegui-
mos ter mais 
informações. 
A gente vai 
enfrentar um 
adversário 
que eu acredito que seja 
fisicamente mais forte. É um 
time jovem, procura o jogo 
mais apoiado e gosta de ter 
a bola. Será um jogo difícil e 
a gente precisa ficar atento”, 
afirmou.

Mirassol busca
1ª vitória na Série D
contra Cabofriense
O jogo será no estádio Correão, em Cabo Frio

O treinador também falou 
sobre o elenco do Leão. “Essa 
é a terceira montagem de 
elenco do Mirassol só neste 
ano. Tivemos uma equipe no 
Campeonato Paulista, depois 
da pandemia muitos jogado-
res saíram vários jogadores 
e tiveram que trazer outros 
jogadores. Agora para Série 

D, novamente estamos mon-
tando mais um time. Então 
teremos que fazer ajustes 
para solidificar a equipe”, 
comentou.

No Campeonato Carioca 
deste ano, a Cabofriense 
venceu apenas um jogo na 
Taça Guanabara e perdeu 
todos os confrontos na Taça 

Rio. A equipe é comandada 
pelo técnico Toninho Andrade.

Pelo Grupo 7, ainda have-
rão  neste fim de semana os 
jogos entre Bangu x Cascavel, 
Ferroviária x Portuguesa-RJ 
e Toledo x Nacional-PR. O 
Mirassol ocupa a 6ª posição 
do grupo, empatado com o 
Bangu.

Mirassol durante os trabalhos visando o confronto contra a Cabofriense

Foto: Leo Roveroni
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O atacante Murilo 
Oliveira, do Botafo-
go-SP, que perdeu 
espaço no elenco, 

interessa a Ferroviária quedis-
puta a Série D do Campeonato 
Brasileiro. A Ferroviária tem 
uma postura de não comentar 
informações sobre negocia-
ções de atletas. Murilo Oliveira 
está sem espaço no elenco. 
Ele foi relacionado em oito 
das 10 rodadas, entrou na 
metade, quatro jogos. 

Com a chegada de Judivan, 
o Pantera somou oito jogadores 
para o setor da frente, ainda 
que em posições diferen-
tes. Com isso, a inclinação 

para sair seria 
maior.

Com 15 gols 
marcados , 
Murilo foi o 
artilheiro do 
Fernandópolis 
Futebol Clube 
(Fefecê) no Campeonato Pau-
lista da Quarta Divisão, em 
2019. Na oportunidade, a Águia 
terminou a competição em 3º 
lugar após ser eliminada na 
semifinal para o Marília, que 
terminou com o vice-campe-
onato. O Paulista, de Jundiaí, 
foi o campeão. 

à  SEM ESPAçO!

Murilo, ex-Fefecê, está na mira da 
Ferroviária para Série D do Brasileiro
Sem espaço no Botafogo-SP, atacante foi 
procurado por rival; clubes não comentam

Murilo Oliveira 
comemora gol pelo 

Botafogo-SP contra a 
Inter de Limeira

Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo
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Casos de coronavírus
voltam a crescer na região

Os casos de 
coronavírus 
subiram 7% 
nesta se-

mana na região. Os 
óbitos recuaram 13,1% 
e as internações au-

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

mentaram 0,9%. Os leitos de 
UTI para coronavírus estão 
com 56,6% de ocupação.

Centro de região, São 
José do Rio Preto concen-
tra a maior quantidade de 
casos. São 21.459 casos po-
sitivos. Outros 55.563 testes 
deram negativo. O municí-

pio tem 584 óbitos e 18.940 
pacientes curados da doen-
ça até esta sexta-feira, 25.

Fernandópolis confirmou 
nesta sexta mais 60 casos, 
na comparação com quin-
ta, e tem 2.543 infectados. 
Destes, 2.039 estão curados 
da doença. O último bole-

tim ainda informa que são 
5.838 testes negativos e 36 
óbitos.

Votuporanga teve um sal-
to nesta semana, passando 
dos 4.101 casos positivos 
para 4.411 até sexta-feira. 
São 9.289 testes negativos 
e 85 óbitos. De acordo com 

a Prefeitura, o volume de 
casos é reflexo da alta tes-
tagem e da resposta dos 
laboratórios.

Santa Fé do Sul termina a 
semana com 966 casos po-
sitivos e 35 óbitos, maior 
taxa de letalidade da re-
gião. Jales tem 1,7 mil ca-

sos e chegou a 3.363 
testes negativos e 35 
mortes pela doença.

Estrela d’Oeste 
conteve o aumento 
de casos e tem, até 
esta sexta-feira, 468 
testes positivos com 
11 óbitos.

 Doença teve aumento de casos e de internações nesta semana


