
Polícia apreende 
carga de 
maconha em 
rodovia na região 
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Dinheiro do Fundão Eleitoral não 
chegou aos candidatos da região
Quatorze dias de campanha, de um total 
de 50, o que no calendário eleitoral atual 
corresponde a praticamente 28% do total, 
e dá para adjetivar o atual pleito como uma 
“Eleição Fantasma”, ou seja, aquela que 
até agora, parcos viram, poucos ouviram 
e menos ainda participaram.

Colombano 
põe 27,5% de seu 
patrimônio
na campanha

PáginA A2
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 17/10/20

 35°

 17°

0mm 
0%


chuva

62% 
32%

ESE 
16km/h


vento

05:48h 
18:24h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 18/10/20

 35°

 21°

8mm 
67%


chuva

72% 
27%

ENE 
12km/h


vento

05:47h 
18:24h

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

SEG - 19/10/20

 31°

 20°

25mm 
83%


chuva

74% 
32%

NNE 
9km/h


vento

05:46h 
18:25h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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90%
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16km/h
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. Não chove.

NoiteTardeManhã
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E passou 
outra boiada. 
A do governador 
João Doria! 

Secretaria da 
Habitação 
entrega
37 títulos de 
propriedade 
para famílias 
Moradores do 
Jardim Ipanema 
foram beneficiadas

A Secretaria de Estado da Habita-
ção e a Prefeitura de Fernandópolis 
entregaram, nesta quinta-feira, 15, 
37 títulos de propriedade para famí-
lias do loteamento Jardim Ipanema. 
Os imóveis foram regularizados pelo 
Programa Cidade Legal. Para evitar 
aglomeração, a entrega dos títulos 
ocorreu de forma virtual, diretamen-
te da Secretária, na Capital, com 
transmissão ao vivo pelo Facebook 
da CDHU. O secretário de Estado da 
Habitação, Flavio Amary, participou 
da cerimônia. Página A6

Fernandopolense 
acerta os sete 
números e fatura 
mais de R$ 400 mil
no ‘Dia de Sorte’
Os números sorteados
foram: 10-15-16-17-19-21-30

Pela segunda vez neste ano, um apostador de Fernandó-
polis acertou os 7 números do jogo “Dia de Sorte”.O sorteio 
aconteceu na quinta-feira, 15, e o apostador levou para 
casa a quantia de R$ 433.127,31. Os números sorteados 
foram: 10-15-16-17-19-21-30. Página A10

DRS de São José
do Rio Preto tem 
53% de ocupação 
nas UTIs        Página A10

Confira os 
números do 
coronavírus 
na região

Na região, Pinato 
banca barreira 
contra Doria
(e pró-Bolsonaro)

Justiça Eleitoral 
aceita pedido
de impugnação 
e nega registro 
de candidatura 
a Pedro Itiro

A Justiça Eleitoral de Estrela d’Oes-
te, em decisão assinada pelo juiz Ma-
teus Lucatto de Campos decidiu pelo 
indeferimento da candidatura a pre-
feito do candidato Pedro Itiro (DEM). 
O pedido de impugnação partiu da 
comissão provisória do Progressis-
tas.  Segundo o Despacho assinado 
na quinta-feira, 15, Itiro está inelegível 
por oito anos, a partir da rejeição de 
suas contas na Câmara ocorrida em 
abril de 2019. Página A3

O Extra.net traz a 
partir deste sábado 
um resumo com 
a semana das 
campanhas dos 
candidatos a prefeito 
de Fernandópolis 
André Pessuto, 
Henri Dias e 
Renato Colombano

A semana dos
 candidatos

Pessuto, Henri e Colom-
bano fizeram diversas 
agendas em comércios 
e empresas das cida-
des, além de circula-

rem pelo bairros em busca do voto 
para o pleito de 15 de novembro. 
Os três também participaram de 
sabatina da TV Band Paulista onde 
expuseram um pouco mais de seus 
plano de governo. Página A6

Assassinos de 
advogado são 
condenados 
a 21 e 27 anos 
de prisão
Thui Seba foi assassinado 
a tiros depois de cair 
em uma emboscada

Após um julgamento que durou 
cerca de 20 horas, foram condenados 
na madrugada desta sexta-feira, 16, 
no Fórum de Rio Preto, os criminosos 
envolvidos no assassinato do advo-
gado votuporanguense José Arthur 
Vanzella Seba. Claudio Yuri Baptista. 
Página A11

COMUNICADO

Excepcio-
nalmen-
te e en-
quanto 

durarem os efeitos 
da pandemia do 
coronavírus, esta-
remos circulando 
a edição impressa 
com número me-
nor de páginas. 
Porém, mantemos 
a mesma e maior 
tiragem regional, 

e estamos disponibilizando, 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 acompa-
nha, em tempo 
real, os principais 
acontecimentos de 
nossa região, além 
de dois canais no 
Facebook e outro 
no Instagram.

à  SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2020

à  SAÚDE

à  TRATAMENTO

Em Fernandópolis, unidades de saúde 
abrem para vacinação neste sábado

Crianças e adolescentes devem ser imunizados

Todas as unidades 
de saúde de Fer-
nandópolis es-
tarão abertas no 

sábado, 17, das 8h às 17h, 
para o “Dia D” da Campa-
nha de Vacinação contra a 
Poliomielite e da Campa-
nha de Multivacinação para 

Atualização da Caderneta 
de Vacinação das crianças 
e adolescentes menores de 
15 anos de idade.

Devem comparecer as 
crianças de 0 a 9 anos e ado-
lescentes de 10 a 14 anos, 
11 meses e 29 dias. Além da 
vacina contra a poliomielite 
destinada a quem tem de 
um ano a menor de cinco 

anos de idade, as crianças e 
adolescentes também pode-
rão aproveitar a Campanha 
de Multivacinação para Atu-
alização de suas cadernetas.

As ações têm como ob-
jetivos reduzir o risco de 
reintrodução do poliovírus 
no país, oportunizar o aces-
so às vacinas, atualizar a 
situação vacinal, aumen-

tar as coberturas vacinais, 
diminuir a incidência das 
doenças imunopreveníveis 
e contribuir para o controle, 
eliminação e/ou erradicação 
dessas doenças.

A campanha contra a po-
liomielite visa contribuir 
para a redução do risco de 
reintrodução do poliovírus, 
mantendo o país livre da do-

ença. A poliomielite, também 
chamada de pólio ou parali-
sia infantil, é uma doença 
contagiosa aguda causada 
pelo poliovírus, que pode 
infectar crianças e adultos 
por meio do contato direto 
com fezes ou com secreções 
eliminadas pela boca das 
pessoas doentes e provocar 
ou não paralisia. Nos casos 

graves, em que acontecem 
as paralisias musculares, os 
membros inferiores são os 
mais atingidos. 

As Campanhas seguem 
até o dia 30 de outubro e as 
doses permanecerão dis-
poníveis nas unidades de 
saúde, de segunda a sexta-
feira, no horário de funciona-
mento dos postos.

Thalita Gonçalves Bigara-
ni, de 32 anos, moradora de 
Fernandópolis, convive desde 
os 19 anos com uma doença 
autoimune e desde então as 
idas e vindas aos hospitais 
são constantes. 

Em janeiro, Thalita começou 
a investigar algumas dores 
no corpo e depois de muitas 
dúvidas, recebeu o diagnóstico 
de um câncer no fígado (co-
langicarcinoma) - um tipo raro 
agressivo e irressecável. Em 
junho, o câncer se espalhou 
para membrana peritoneal e 
em setembro avançou mais, 
atingindo o baço e o osso da 
coluna. 

No Brasil não existe trata-
mento para ela, que teve um 
prognóstico de 6 meses de vida. 

A família não desistiu 
de buscar alternativas. O 
C.H.I.P.S.A. Therapy Hospi-
taland Advanced Immuno 
therapy Center For Cancer, 
localizado em Tijuana, no 

México, oferece um tratamento 
diferenciado para a cura do 
câncer e se tornou uma es-
perança. O tratamento tem 
um custo de 29.500 dólares, 
ou seja, R$ 165 mil. 

Thalita, que é casada e tem 
duas filhas, conseguiu ajuda 
para comprar as passagens 
e também para hospedagem 
no México. Ela pede ajuda 
para custear o tratamento e, 
explica que os R$ 10 mil a mais, 
pedidos na vaquinha online, é 
de taxa (6,4%) que fica retido 
para o site. Até o fechamento 
desta matéria, a campanha 
havia arrecadado R$ 50.357,00 

No link da vaquinha: ht-
tps://www.vakinha.com.br/
vaquinha/cura-da-thalitaterá 
o orçamento do tratamento, 
cotado em dólares. Está em 
nome da Thassia, irmã de 
Thalita, tendo em vista de-
que foi ela quem entrou em 
contato com o hospital. Para 
conhecer melhor a história de 
Thalita, acesse o Instagram: 
@thalitabigarani.

O Centro Integrado de 
Pesquisa (CIP) do Hospital 
de Base de Rio Preto co-
meçou nesta quinta (15) a 
realizar estudos acerca de 
um medicamento que pode 
atenuar sintomas graves da 
Covid-19.

Podem ser candidatos 
a voluntário na pesquisa 
aqueles com diagnóstico 
de Covid (resultado do PCR) 
nos últimos dois dias, sem 
sintomas graves, acima de 
65 anos ou com menos de 
65 anos que apresentem fa-
tores de risco para doenças 
graves (comorbidades).

Os candidatos devem en-
trar em contato com o CIP 
do Hospital de Base pelo te-
lefone (17) 3201-5054 e falar 
com a enfermeira Gabriela. 

O novo estudo será feito 
em outros vários centros de 
pesquisa clínica no Brasil 
com rigorosos critérios de 
inclusão de participantes 
em estudo randomizado 
controlado com placebo 
(estudo miR-AGE). Ele foi 
aprovado pela ANVISA Interessados devem entrar em contato com o CIP

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

HB recruta voluntários para 
estudo de medicamento
contra o coronavírus
Medicamento pode ser capaz de diminuir efeitos graves da doença no organismo

(Agência Sanitária Brasi-
leira) e agências sanitárias 
da França, Alemanha, Reino 
Unido e Itália.

O estudo miR-AGE, da 
empresa de biotecnologia 
Abivax SA, incluirá um 
total de 1034 participan-

tes na Europa e América 
Latina.

Fonte: dlnews.com.br

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  CÍRCULO DO BEM 

Fernandopolense
com câncer 
busca ajuda para 
tratamento
no México 
O tratamento é avaliado em 29.500 dólares,
de acordo com familiares e amigos 

Thalita busca ajuda para tratamento no México

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Os homens distinguem-se pelo que fazem; 
as mulheres, pelo que levam os homens a fazer.”

à   Carlos Drummond de Andrade -  Poeta (1902 - 1987)socialsocial
à  SÁBADO, 17 DE OUTUBRO DE 2020
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Cidinha 
Araújo 
recebe 

mensagens 
de carinho 
de amigos 

e familiares 
por seu 

aniversário!

Edcleia 
Rodrigues 
completa 
mais um 
ano de 
vida neste 
sábado. 
Parabéns!

Eduardo Ribeiro Grilo celebra a chegada da
nova idade neste domingo. Felicidades!

Parabéns 
e muitos 
anos 
de vida 
para ele, 
Maurício 
Pimenta! 

Camila 
Armindo 
se prepara 
para 
apagar 
velinhas 
nesta 
segunda-
feira!

A bela 
Caroline 

Aúco 
recebe os 
parabéns 
de toda a 

galera!

Vithória Giacheto também está entre os
homenageados desta semana. Parabéns!

Muitas 
felicidades 

para ela, 
Letícia 

Gonçalves, 
que celebra 
nova idade 

nesta 
segunda-

feira!
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“Em política, a comunhão de ódios
é quase sempre a base das amizades”.

Alex Tocqueville - (1805 - 1859) - Escritor francês.

“Ao fazer a busca pessoal no senador Chico Rodrigues, num primeiro 
momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas 

nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia
de R$ 15 mil”.

- Queda vertiginosa. Fala sério!
Espantosa a queda nos juros do cartão 
de crédito. Foi de 0,54%, passando a 
taxa de 11,09% ao mês (253,26% ao 
ano) em agosto de 2020, para 11,03% 
ao mês (250,98% ao ano) em setembro 
de 2020. A pesquisa é da Anefac.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- R$ 156 mil para mais 50 lombadas!
isso mesmo. A Prefeitura de Jales está 
concluindo licitação para contratar 
empresa que construirá 50 novas 
lombadas simples e faixas elevadas 
na cidade. A previsão é de que todas 
sejam entregues ainda neste ano.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- De mal a pior parte I!
O comércio Brasil-EUA sofre queda 
de 25% em relação ao mesmo período 
de 2019 (Janeiro a Setembro) informa 
a Câmara Americana de Comércio. O 
acumulado foi de US$ 33,4 bilhões, 
menor valor nos últimos 11 anos, 
sendo que o Brasil está em déficit de 
US$ 3,1 bilhões.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- De mal a pior, parte II!
Dados de sexta, 16, do iBgE mostram 
que pela primeira vez na história o 
número de desempregados passou 
dos 14 milhões. De Maio a Setembro 
são mais 4,1 milhões de brasileiros na 
fila por um emprego, representando 
aumento de 43% em cinco meses (de 
10,5% para 14,4%).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ufa! Tem uma boa!
A Fiesp divulgou nota no início da 
tarde de ontem afirmando que o saldo 
da balança comercial de Setembro é 
recorde: US$ 6,2 bilhões. Segundo a 
entidade, o número mostra a força do 
país em se recuperar em plena pan-
demia e afirma que para a retomada 
plena faltam apenas as Reformas 
Administrativa e Tributária. Rememo-
rando, antes era só a Previdenciária.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ferpa em alta!
Pesquisa do instituto de Lonvegidade 
Mongeral Aegon, divulgada em primei-
ra mão pelo site “O Extra.net” arrolou 
o município como o sétimo melhor 
no Brasil em condições de vida para 
os idosos. As condições econômicas 
dessa faixa etária e o baixo número 
de homicídios foram determinantes 
para a colocação. 

17 de outubro é o 290.º dia do ano no 
calendário gregoriano (291.º em anos 
bissextos). Faltam 75 para acabar o 
ano. É celebrado o Dia da Agricultura, 
Dia do Eletricista, Dia da Indústria 
Aeronáutica Brasileira, Dia Nacional 
do Profissional de Propaganda e Dia 
Internacional para a Erradicação da 
Pobreza.

 Acontecimentos:
l 1456 - A Universidade de greifswald 

(Alemanha) é fundada como a se-
gunda universidade mais antiga do 
norte da Europa.

l 1888 - Thomas Edison registra uma 
patente para o fonógrafo óptico (o 
primeiro filme).

l 1907 - Companhia Marconi inicia o 
primeiro serviço comercial transa-
tlântico sem fio.

l 1931 - Al Capone é condenado por 
sonegação de imposto de renda.

Dinheiro do Fundão Eleitoral não 
chegou aos candidatos da região

Sob argumentação de ter que 
cobrir um rombo de R$ 10 bilhões, 
os deputados estaduais, alguns 
pseudos-representantes da região 
inclusos, aprovaram o megapacote 
do governador que prevê uma série 
de medidas constritivas de inves-
timentos, alienação de empresas 
estatais, extinção de outras e corte de 
isenções e demissões de servidores.

Dentre as seis estatais que serão 
extintas está o CDHU e a EMTU; no 
corte das isenções está a do iPVA de 
veículos automotivos para deficien-
tes, que agora somente abrangerá 
os casos mais severos e que exijam 
modelos adaptados e, dentre o rol 
de passíveis de demissão estão 5,6 
mil servidores estaduais. O aumento 
na cobrança do iamspe também foi 

Parte relatada pela Polícia Federal sobre o dinheiro encontrado dentro da cueca do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), 
vice-líder do governo Bolsonaro, que totalizou mais de R$ 30 mil. 

No total, 33 partidos dividiram o recurso de R$ 2 bilhões

Arte: Folha5.com.br

Enquanto pelos idos das candida-
turas de Henri Dias e André Pessuto 
não há registro de qualquer movimen-
tação financeira, na página oficial de 
Renato Colombano constam duas 
movimentações de receitas. Uma 
provém de doação em forma de serviço 
do ex-vereador Warley Campanha de 
Araújo no valor de R$ 1,5 mil. 

A segunda já é mais vultosa (mui-
to mais!) e merece mais detalhadas 
considerações. Advém do próprio 
candidato Colombano que destinou 
R$ 80 mil de suas finanças pessoais 
para a campanha eleitoral. 

Dimensionando o tamanho da aposta 
do empresário, o valor corresponde a 
27,5% de todo o seu patrimônio privado 
declarado junto à Justiça Eleitoral (R$ 
290 mil). Considerando somente o 
volume total de recursos em espécie 
(R$ 200 mil), o índice sobe para 40% 
de seu cabedal.

Abusando (utilmente) das estatísti-
cas vemos que tal valor corresponde 

Candidato participa de programa de entrevista em emissora de televisão

Um “cinturão regional” formado 
por candidatos a prefeitos (e outros 
políticos) afinados com o presidente 
Jair Bolsonaro, contrapondo-se ao 
governador João Doria.

Eis a nova ofensiva capitaneada 
pelo deputado federal fernandopo-
lense que tenta aproveitar o que ele 
denomina de “fuga em massa” de 
políticos que não querem vincular 
suas imagens públicas com a do 
governador tucano.

Fausto prevê que vários políticos 
afinados e até filiados ao tucanato 

embarcarão no ninho dos Progressistas 
ou em partidos classificados como “de 
centro”. Há inclusive a possibilidade 
do próprio presidente da República 
migrar para o antigo PP.

Tudo isso devido ao que Pinato 
intitula de “imagem desgastada de 
Doria”.

A alta cúpula estadual tucana 
discorda e vislumbra precipitação 
do deputado fernandopolense, an-
tecipando-se, exageradamente, ao 
pleito federal e estadual de 2022.

Aguardemos!

Sem o “Fundão”, Renato Colombano põe 
27,5% de seu patrimônio na campanha

É... Ao menos por enquanto, com base 
nos dados públicos do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) do início da tarde de sex-
ta-feira, 16, os R$ 2 bilhões de recursos 
públicos, nem total nem parcialmente, 

chegou à microrregião.
Pesquisa no banco de dados da Justiça Elei-

toral mostra que nenhum dos três candidatos à 
Prefeitura de Fernandópolis declarou o recebi-
mento de dinheiro oriundo do Fundo Eleitoral. 
Similar situação é encontrada nos demais co-
légios eleitorais próximos daqui. O mais perto 
com repasses confirmados é Rio Preto, onde a 

candidata do PT Celi Regina já dispôs de R$ 30 
mil, Coronel Helena (Republicanos) R$ 750 mil 
e Edinho Araújo (MDB) e Carlos Arnaldo (PDT) 
R$ 400 mil cada.

O total do Fundão Eleitoral – R$ 2 bilhões – foi 
repartido entre os 33 partidos políticos brasilei-
ros. Dois abriram mão de recebê-los (o novo e o 
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro-PRTB). A 
agremiação que mais recebeu foi o PT com R$ 201 
milhões, seguido do PSL com R$ 199 milhões, MDB 
com R$ 148 milhões, PP com R$ 140 milhões, PSD 
com R$ 138 milhões, PSDB com R$ 130 milhões e 
DEM com R$ 120 milhões.

Foto: Assessoria de imprensa

e economista francês (m. 1825).
l 847 - Chiquinha gonzaga, compo-

sitora brasileira (m. 1935).
l 1898 - Shinichi Suzuki, violinista 

japonês (m. 1998).
l 1922 - Luiz Bonfá, músico brasileiro 

(m. 2001)
l 1947 - nuno Leal Maia, ator brasileiro.
l 1958 - Alan Jackson, cantor e com-

positor estadunidense.
l 1979 - Kimi Räikkönen, automobilista 

finlandês.
 Falecimentos:
l 1757 - René-Antoine Ferchault de 

Réaumur, cientista francês (n. 1683).
l 1849 - Frédéric Chopin, compositor 

polonês (n. 1810).
l 1999 - Hilton gomes, jornalista 

brasileiro (n. 1924).
l 2002 - Yara Côrtes, atriz brasileira 

(n. 1921).

Fonte: Wikipédia

l 1933 - Albert Einstein foge da Ale-
manha nazista e se muda para os 
Estados Unidos.

l 1943 - Holocausto na Polônia: o campo 
de extermínio de Sobibor é fechado.

l 1979 - Madre Teresa de Calcutá é 
agraciada com o Prêmio nobel da Paz.

l 2003 - Taipei 101, um arranha-céu 
de 101 andares em Taipei, se torna 
o maior arranha-céu do mundo.

 Nascimentos:
l 1517 - Amália de Cleves, poetisa 

alemã (m. 1586).
l 1760 - Conde de Saint-Simon, filósofo 

E passou outra boiada.
A de João Doria! 

imagem: Divulgação/governo do Estado de SP

aprovado (entre 0,5% e 1% por bene-
ficiário e de 2% a 3% por agregado).

O deputado votuporanguense Car-
lão Pignatari foi o 
relator da proposta 
e, na qualidade de 
líder do governo 
na Assembleia 
Paulista, um dos 
mais ferrenhos 
defensores da 
aprovação.

A venda de 95 
hectares situados 
entre Rio Preto e 
Mirassol, perten-
centes ao antigo 
instituto Penal 
Agrícola (iPA) 
também passou.

O governa-
dor João 
Doria em foto 
de arquivo

a praticamente quatro meses e meio 
de salário do futuro alcaide fernando-
polense (atualmente é de cerca de R$ 
17,9 mil bruto). 

Fausto Pinato 
banca barreira 
contra Doria (e pró-
Bolsonaro) na região

O presidente Bolsonaro e o deputado Pinato durante visita à China

Foto: Arquivo Jornal O Extra.net
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à  RECURSO

A Justiça Eleitoral de 
Estrela d’Oeste, em 
decisão assinada pelo 
juiz Mateus Lucatto de 

Campos decidiu pelo indeferimento 
da candidatura a prefeito do can-
didato Pedro itiro (DEM). O pedido 
de impugnação partiu da comissão 
provisória do Progressistas. 

Segundo o Despacho assinado na 
quinta-feira, 15, itiro está inelegível 
por oito anos, a partir da rejeição de 
suas contas na Câmara ocorrida em 
abril de 2019.

O ex-prefeito, que administrou 
Estrela d’Oeste entre 2013 e 2016 
poderá continuar com a sua cam-
panha, inclusive sendo votado, 
enquanto recorre da decisão da 
Justiça estrelense. 

O TRE-SP (Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo) tem 20 dias 
para dar seu veredito. Em caso da 

manutenção pelo indeferimento da 
candidatura restará a itiro recorrer 
ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). 
Caso a condenação seja mantida os 
seus votos serão anulados.

Em caso de desistência após pos-
sível condenação no TRE, a campa-
nha de itiro tem o prazo de 10 dias 
para a substituição, ou seja, até 5 
de novembro. O TSE tem até o final 
do ano para emitir a decisão final.

O CASO
Contrariando decisão do TCESP 

(Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo), os vereadores rejeitaram 
as contas do exercício de 2016 de 
Pedro itiro em abril do ano passado. 
Os edis levaram em consideração 
denúncias apresentadas contra a 
gestão do ex-prefeito que envolvem a 
compra de resmas de sulfite, material 
de escritório e produtos de limpeza.

De acordo com a sentença, no 
final do mandato de itiro houve 
a compra de 100 caixas de papel 

sulfite A4 da empresa no valor de 
R$11.992,50, sem qualquer registro 
de entrada e saída das mercadorias, 
o que foi corroborado pela Comissão 
de Sindicância que concluiu sérios 
indícios de apropriação de verba/
dinheiro público e dispensa indevida 
de licitação.

no mesmo período o ex-prefeito 
comprou material de escritório com 
valores discrepantes e superiores, 
o que revelou superfaturamento do 
valor, bem como, o modo de agir 
com objetivo de burlar o processo 
licitatório em função da compra 
fracionada e direcionada, caracte-
rizando o crime.

Por último, houve a compra de 
materiais de limpeza, na ordem de 
R$10.887,40, sem comprovação de 
entrega e recebimento da mercado-
ria, cuja ocorrência foi devidamente 
comprovada por sindicância ad-
ministrativa, dando origem a ação 
civil pública por ato de improbidade 

administrativa. Este caso foi julgado 
pela Justiça de Estrela d’Oeste, com 
decisão desfavorável a itiro.

Ainda de acordo com a sentença, 
o ex-prefeito utilizou da emissão de 
notas fiscais falsas para acobertar 
transações excedentes ao limite legal. 
“nesse passo, foram empenhadas 
notas fiscais fictícias, emitidas por 
empresas que não contrataram 
com o Poder Público, de modo a 
possibilitar a saída dos valores dos 
cofres públicos para pagamento da 
empresa “originária” e real fornece-
dora, sempre sob o pálio de que o 
pequeno valor da compra dispensa o 
procedimento licitatório”, diz trecho 
da decisão.

“E, em nosso entender e com o 
devido respeito ao candidato Pedro, o 
fracionamento reiterado de despesas, 
com ausência e dispensa indevida 
de licitação, mormente a envolver 
documentação fiscal inidônea pela 
municipalidade, é considerada irre-

Justiça Eleitoral aceita pedido
de impugnação e nega registro 
de candidatura a Pedro Itiro
Decisão ainda cabe recurso; prefeito teve contas reprovadas e foi condenado por atos de improbidade administrativa

Pedro itiro, ex-prefeito
de Estrela d’Oeste

gularidade deveras insanável e que 
configura ato doloso de improbidade 
administrativa, sendo conduta apta, 
portanto, a atrair a inelegibilidade 
já citada”.

O magistrado conclui que há atos 
de improbidade administrativa que 
justificam a decisão do indeferimen-
to da candidatura. “Em conclusão, 
dos elementos constantes dos 
autos se verifica que, dentre as 
irregularidades identificadas nas 
de contas de 2016 reprovadas (em 
âmbito administrativo pela Câma-
ra), há atos dolosos de improbidade 
relacionados à ausência e dispensa 
indevida de licitação, conforme já 
avaliado mediante cognição ampla e 
exauriente em processos autônomos 
de improbidade administrativa”.
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Acompanhe como foi a semana dos postulantes ao Executivo em Fernandópolis

Candidatos a prefeito cumprem agenda nas
ruas e participam de sabatina na semana

A coligação “Jun-
tos Somos Mais, 
Fernandópolis 
não vai Parar”, 

encabeçada pelo prefei-
to André Pessuto (DEM), 
cumpriu agenda pelas 
ruas, estabelecimentos 
comerciais e industriais 
de Fernandópolis, durante 
toda essa semana.

André Pessuto e Artur 
(PSDB), candidato a vice
-prefeito, apresentaram 
propostas para o novo go-
verno e falam das ações 
de desenvolvimento reali-

O empresário e can-
didato a prefeito 
de Fernandópolis 
Renato Colom-

bano (Republicanos) teve 
agenda com visita à feira, 
empresas, comércios e 
nos bairros de Fernandó-
polis durante esta sema-
na. Ele também participou 
de sabatina feita pela TV 
Band Paulista, exibida no 
programa Band Eleições, 
na madrugada da última 
sexta-feira, 16. 

Ao lado de sua candida-
ta a vice-prefeita, Simone 

zadas no atual mandato de 
Pessuto.

Temas relacionados a in-
fraestrutura, recapeamento, 
asfalto, educação, saúde e 
geração de empregos estão 
entre os assuntos mais abor-
dados durante a campanha, 
bem como a importância do 
trabalho conjunto com a po-
pulação.

no decorrer desta se-
mana, a campanha contou 
também com a participação 
de Pessuto em sabatina na 
TV Band Paulista, abordan-
do temas relacionados aos 

planos de governo. na noite 
de quarta-feira, 14, o desta-
que foi a live direcionada ao 
tema Educação, bem como 
as homenagens aos profes-
sores.

“Os últimos quatro anos 
foram de muito trabalho 
em busca de conquistas 
para Fernandópolis, que 
está avançando a cada dia. 
Tenho recebido esse reco-
nhecimento da população, 
por onde passamos somos 
surpreendidos pelas mani-
festações de apoio”, disse 
Pessuto. 

da Afada (Republicanos), 
Colombano começou a se-
mana com uma caminhada 
pela tradicional feira da ci-
dade.

nos outros dias, o candida-
to da coligação “Fernandó-
polis Merece Mais” visitou 
dezenas de empresas e co-
mércios pela cidade, além de 
fazer passeata e conversar 
com os moradores dos bair-
ros Jardim Uirapuru, Jardim 
Paraíso, Redentor, Santa Bár-
bara, Universitário e Cecap.

“Todos estão cansados dos 
grupos de Ana Bim e Villar. 

E as pessoas entenderam 
que nós somos o verdadei-
ro novo e que nossa candi-
datura é independente. Por 
isso, estamos percebemos o 
nítido crescimento da nossa 
campanha. Foi uma semana 
extremamente produtiva, de 
muito conhecimento”, afir-
mou Colombano.

nesta próxima semana, 
Colombano participa das 
sabatinas dos servidores 
públicos municipais no dia 
20, às 19h, e dos servidores 
municipais da educação, no 
dia 23, às 18h.

O candidato a pre-
feito Henri Dias 
(PTB), juntamen-
te com seu vice, 

Avenor Bim (PSD), que com-
põem a coligação “Fernan-
dópolis Feliz de novo”,parti-
ciparam na segunda-feira de 
bate papos no Rosa Amare-
la, Jardim Redentor, CECAP.

na terça-feira foi dia de 
Sabatina na TV BAnD Pau-
lista em São José do Rio Pre-
to para falar sobre os com-
promissos da nova gestão 
em educação, saúde e se-
gurança. A tarde estiveram 

no Jardim Uirapuru falando 
com os moradores. 

A quarta-feira foi dedi-
cada a visitar empresas e 
passeatas pelo centro da 
cidade ouvindo lojistas e 
colaboradores. A agenda de 
quarta também contou com 
um café entre os candidatos 
e a diretoria da Santa Casa 
de Fernandópolis. 

“A classe política de Fer-
nandópolis tem que falar a 
mesma língua do seu povo, 
senão torna-se prejudicial 
à própria cidade, pois não 
se trabalha pelo municí-

Pessuto posa para foto em 
estabelecimento comercialAndré Pessuto

Renato Colombano

Henri Dias
pio, por conquistas para 
a população, fica, mesmo 
após a eleição, trabalhan-
do somente contra o outro 
grupo político, pensando 
somente em ganhar a elei-
ção depois de 4 anos”, dis-
se Henri Dias.

A agenda segue neste 
final de semana com ba-
te-papos com moradores 
da Brasitânia, no bairro 
da Brasilândia, Planalto 
e Ubirajara, local onde 
os candidatos inaugura-
ram um dos comitês de 
bairro. 

Henri Dias e apoiadores 
em ato de campanha

Colombano e Simone da Afada cumpriram 
agenda pelos bairros do município 
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 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Secretaria da Habitação / CDHU

Secretaria da Habitação entrega 37 
títulos de propriedade para famílias 

Moradores do loteamento Jardim ipanema foram beneficiadas

à  EM FERNANDóPOLIS 

A Secretaria de Es-
tado da Habita-
ção e a Prefeitura 
de Fernandópolis 

entregaram, nesta quinta-fei-
ra, 15, 37 títulos de proprie-
dade para famílias do lotea-
mento Jardim ipanema. Os 
imóveis foram regularizados 
pelo Programa Cidade Legal. 
Para evitar aglomeração, a 
entrega dos títulos ocorreu 
de forma virtual, diretamen-
te da Secretária, na Capital, 
com transmissão ao vivo 
pelo Facebook da CDHU. O 
secretário de Estado da Ha-
bitação, Flavio Amary, parti-
cipou da cerimônia. 

“Estamos aqui de maneira 
virtual, realizando a entrega 
desses títulos de regulariza-
ção. É uma ação importante 
que traz a redução do déficit 
habitacional, de modo que as 
famílias que recebem o títu-
lo têm segurança jurídica de 
que o imóvel está registrado 

no cartório, podem e se sen-
tem seguras para fazer in-
vestimentos nas suas casas, 
têm também a possibilidade 
de obter crédito imobiliário, 
captar recursos financeiros, 
vender a propriedade, passar 
para herdeiros, entre outros 
benefícios”, disse o secretá-
rio Flavio Amary, durante a 
transmissão. 

A partir da entrega do títu-
lo, os moradores do Jardim 
ipanema passam a ser legal-
mente proprietários de seus 
imóveis, antes irregulares. 
Ao todo, o Cidade Legal re-
gularizou 49 imóveis nesse 
núcleo habitacional, sendo 
que 37 famílias já estão re-
cebendo seus títulos. O in-
vestimento da Secretaria da 
Habitação na regularização 
fundiária em Fernandópolis 
é de R$ 409,6 mil. 

O programa Cidade Legal 
é decisivo para que os mora-
dores possam receber seus 
títulos de propriedade. Em 
Fernandópolis, o programa 

de Estado da 
Hab i tação 
acelera e des-
burocratiza o 
processo de 
regulariza-
ção fundiária, 
sem custo aos 
municípios e aos morado-
res. As prefeituras recebem 
apoio técnico para a regula-
rização de parcelamento do 
solo e de núcleos habitacio-
nais, públicos ou privados, 
para fins residenciais, locali-
zados em área urbana ou de 
expansão urbana. 

A iniciativa também oferece 
assessoria para intermediar o 
registro dos projetos de regu-
larização fundiária urbana nos 
cartórios de imóveis. Além de 
garantir segurança jurídica, o 
programa leva às famílias de 
baixa renda outros benefícios, 
como o acesso ao mercado for-
mal de crédito, a possibilidade 
de comercialização do imóvel 
e a transferência do bem para 
filhos ou herdeiros. 

apoiou tecnicamente todo o 
processo legal e burocrático 
para emissão dos títulos de 
propriedade, por meio de 
consultoria da equipe técni-
ca especializada da Secreta-

ria. Foram feitos trabalhos de 
busca documental/relatório 
preliminar, análise e diag-
nóstico, plano de regulariza-
ção, levantamentos topográ-
ficos, projeto urbanístico de 

regularização e estudo am-
biental, viabilizando a apre-
sentação da documentação 
dessas áreas ao cartório. 

CIDADE LEGAL
O programa da Secretaria 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Os títulos de propriedade foram regularizados através do programa “Cidade Legal”
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à  APOSTA CERTA 

Vende-se sítio de 1 alqueire e meio
na cidade de mira estrela-sP

O sítio está localizado próximo a condomínios, com acesso direto ao Rio grande.
Llocal bem tranquilo e preservado com casa grande para moradia, barracão para 

retiro de leite ou outros fins. Fica a 12 km da cidade.

Valor: R$ 500.000,00.
interessado entrar em contato pelo telefone (17) 99746-4288.

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSóRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMóVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.

Prefeitura MuniciPal
de OurOeste

terMO de adJudicaÇÃO
O processo de dispensa nº 031/2020, objetivou a contratação da empresa AS-

SESSORIA CASTRO, para prestação de serviços visando o desenvolvimento do 
programa PAIF e de projetos ou programas socioassistenciais, oriundos do CRAS, 
deste Município, pelo período de 03 meses. Durante toda a sua tramitação cumpriu 
as determinações da legislação pertinente, consoante o parecer da Comissão de 
licitação e da justificativa do Setor de Compras.

Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, ADJUDICO a empresa acima men-
cionada, nos termos da Justificativa subscrita pela Comissão de Licitação.

S. J. das Duas Pontes, 05 de outubro de 2020.
JOse carlOs Baruci

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 17 de Outubro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.883.

eXtratO de cOntratO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES.
CONTRATADA: ASSESSORIA CASTRO
OBJETO: Contratação de empresa especializada, para prestação de serviços 

visando o desenvolvimento do programa PAIF e de projetos ou programas so-
cioassistenciais, oriundos do CRAS, deste Município, pelo período de 03 meses.

Nº CONTRATO: Nº 042/2020 = PROCESSO 088/2020.
VALOR DO CONTRATO: R$ 4.500,00
PRAZO DO CONTRATO: 03 MESES

São João das Duas Pontes, 07 de outubro de 2020.
JOse carlOs Baruci

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 17 de Outubro de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.883.

Pela segunda vez neste 
ano, um apostador de 
Fernandópolis acer-
tou os 7 números do 

jogo “Dia de Sorte”.O sorteio 
aconteceu na quinta-feira, 15, 

e o apostador levou para casa 
a quantia de R$ 433.127,31. 

Os números sorteados 
foram: 10-15-16-17-19-21-30.

Em 27 de agosto, um outro 
apostador de Fernandópolis 
já havia acertado os sete 
números e ganhado sozinho 

mais de R$ 2 milhões. Outros 
41 apostadores acertaram 6 
números e levaram o prêmio 
de R$ 2.434,44 cada; 1.860 
apostas acertaram 5 núme-
ros e ganharam R$ 20,00; 
23.397 apostas acertaram 
4 números e ganharam R$ 

4,00; e por fim 
105.019 apos-
tas recebe-
ram R$ 2,00 
com o acerto 
no Mês da 
Sorte: Outu-
bro.

Fernandopolense acerta os 
7 números e fatura mais de 
R$ 400 mil no ‘Dia de Sorte’
Os números sorteados foram: 10-15-16-17-19-21-30

Os números sorteados foram: 10-15-16-17-19-21-30 - 

Foto: Reprodução

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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Casa & Rancho

Mais agilidade no atendimento
Fale conosco pelo

WhatsApp: (17) 99177-2555
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Região tem queda nos casos, 
óbitos e internações por Covid

Os casos, óbi-
tos e inter-
nações por 
coronavírus 

diminuíram 26,1%, 
12,8% e 0,3% nesta 
semana na região. Os 

 gUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

leitos de UTi estão com 53% 
de ocupação. 

Centro de região, São José 
do Rio Preto concentra a 
maior quantidade de casos. 
São 24.663 casos positivos. 
Outros 62.453 testes deram 
negativo. O município tem 
664 óbitos e 23.643pacientes 

curados da doença até esta 
sexta-feira, 16.

Fernandópolis confirmou 
nesta sexta mais 17 casos, 
na comparação com quin-
ta, e tem 2.924 infectados. 
Destes, 2.439 estão curados 
da doença. O último bole-
tim ainda informa que são 

7.358 testes negativos e 50 
óbitos.

Votuporanga teve um sal-
to nesta semana, passando 
dos 4.931 casos positivos 
para 5.113 até sexta-feira. 
São 11.529 testes negati-
vos e 102 óbitos. De acordo 
com a Prefeitura, o volume 

de casos é reflexo da alta 
testagem e da resposta dos 
laboratórios.

Santa Fé do Sul termina a 
semana com 1.074 casos po-
sitivos e 40 óbitos. Jales tem 
2.064 casos e chegou a 4.013 
testes negativos e 54 mor-
tes pela doença, assumin-

do o posto de maior 
taxa de letalidade da 
região.

Estrela d’Oeste 
conteve o aumento 
de casos e tem, até 
esta sexta-feira, 514 
testes positivos, com 
11 óbitos.

 DRS de Rio Preto tem 53% de ocupação nas UTis
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à  CONDENAÇãO

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Após um julgamento 
que durou cerca 
de 20 horas, foram 
condenados na 

madrugada desta sexta-feira, 
16, no Fórum de Rio Preto, 
os criminosos envolvidos no 
assassinato do advogado 
votuporanguense José Ar-

thur Vanzella Seba. Claudio 
Yuri Baptista, ex-sócio e 
mandante do crime, foi con-
denado a 21 anos de cadeia, 
enquanto o peão de rodeio 
e executor do assassinato 
Keyssel Eduardo de Oliveiro 
pegou uma pena de 27 anos.

O CRIME
Thui Seba, como era co-

nhecido, foi assassinado a 

tiros depois de cair em uma 
emboscada planejada pelo seu 
ex-sócio Cláudio. De acordo 
com a denúncia do MP, Cláudio 
contratou o peão de rodeio 
Keyssel Eduardo de Oliveira 
para executar o advogado. 

O crime aconteceu no lote-
amento Parque dos Buritis, 
em Rio Preto, quando os 
sócios estavam no local com 

o pretexto de 
ver um terreno 
para comprar.

A motivação 
do crime seria 
a possibilidade 
de Cláudio ser 
beneficiado 
com o pagamento de seguro de 
vida, no valor de R$ 1 milhão. 
Caso aconteceu em 2017.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu na manhã 
desta quinta-feira, 15, uma 
grande quantidade de maco-
nha em um carro na BR-153, 

em São José do Rio Preto. A 
abordagem foi no quilômetro 
74 da rodovia.

De acordo com a polícia, 
o motorista tentou fugir da 
abordagem, bateu o veícu-
lo e acabou sendo preso. A 

ocorrência foi levada para 
a Polícia Federal, onde 
será feita a pesagem final.

Segundo apurou a repor-
tagem, a polícia estima em 
uma carga de maconha entre 
300 a 400 quilos.

Após 20 horas de julgamento, 
assassinos de advogado
são condenados a penas
de 21 e 27 anos de prisão

O assassinato aconteceu em 2017

Thui Seba, como era conhecido, foi assassinado a tiros depois de cair em uma emboscada

A ocorrência foi levada para a Polícia Federal, onde será feita a pesagem final

à  BR-153

Polícia apreende 
carga de maconha 
em rodovia na região 
O motorista tentou fugir, bateu o veículo e acabou sendo preso
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Saiba mais em www.poupareganharsemparar.com.br

Cooperar é muito mais negócio.

Promoção válida de 02/03/2020 a 21/12/2020. Para mais informações, consulte as condições gerais, o regulamento e as características essenciais em www.poupareganharsemparar.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 15414.900504/2019-55. SAC - 0800 
724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519. Ouvidoria Icatu - 0800 286 0047.

Entre no ritmo 
e concorra ao 
sorteio especial.

A cada 
R$ 100,00
ganhe um
número
da sorte.


