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

NoiteTardeManhã

Pessuto prega união, fala sobre
desafios do próximo mandato e garante 

mudanças na equipe de governo

A história da dentista que substitui o pai jalesense,
falecido na antevéspera, e foi eleita prefeita

Dramática, para dizer o mínimo, a história eleitoral, pessoal e familiar que, breve e sucintamente, relataremos
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Dr. Alex é recordista 
de votos na região; 
Luis Henrique e 
Priscilla se destacam

Ela envolve o ex-jalesense Onevan 
José de Matos, que chegou a ocupar 
o Legislativo de lá por dois mandatos, 
antes de se mudar para Mato Grosso 
do Sul, onde chegou à Assembleia 
Estadual (por nove mandatos). Pois 
Onevan, que concorria à Prefeitura de 
Naviraí, acabou falecendo na sexta-fei-
ra, 13, antevéspera do pleito municipal.

Sua filha, a dentista Rhaiza Matos, 
33 anos, o substituiu nas urnas e aca-
bou vitoriosa, derrotando o prefeito 
atual Dr. Izauri pelo placar de 36,49% 
dos votos contra 30,81%.    Página A2
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  POLÍCIA

  NOVA ERA

Oprefeito reeleito André 
Pessuto (DEM) falou para 
toda a imprensa em co-
letiva no Paço Municipal 

realizada na terça-feira, 17. Pessuto 
falou sobre a campanha, o próximo 
mandato e as dificuldades que o país 
– e consequentemente o município -, 
deve passar nos próximos anos devido 
o impacto da pandemia do coronaví-
rus na saúde e na economia. 

Confira os principais pontos aborda-
dos por Pessuto na coletiva:

AGRADECIMENTOS
“Eu gostaria de agradecer imensa-

mente a população de Fernandópolis 
pela primeira reeleição da história do 
município, tenho certeza que nosso 
trabalho, a vontade de trabalhar pela 
nossa terra vai ser redobrada”, 

Prefeito falou com a imprensa em coletiva realizada na terça-feira, 17

André Pessuto e Artur Watson durante coletiva realizada na terça-feira, 17

Vereador Vereador mais votado,mais votado, CantarellaCantarella 
fala  fala  sobre a novasobre a nova função: “a  função: “a 
questão vai serquestão vai ser conciliar  conciliar a parte a parte 
técnicatécnica com a políticacom a política””  Página A11
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Natal (bem) mais magro!
O 13º deve injetar R$ 208 bilhões 
na economia nos próximos dias. 
Essa é a previsão da Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Ser-
viços e Turismo (CNC), sendo que 
o valor se refere aos trabalhadores 
com carteira assinada, aposentados 
e pensionistas do INSS e é menor 
que o pago em 2019 devido medi-
das federais contra a pandemia, em 
especial a suspensão de contratos 
de trabalhos.

Indústrias estão “on”
Sete em cada dez negócios indus-
triais já retomaram pelo menos ao 
mesmo nível de produção e de fatura-
mento de fevereiro, antes da chegada 
do Covid-19 ao Brasil. A pesquisa é 
da Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) e mostra que praticamente 
três quartos das empresas (73%) es-
tão com o mesmo nível de emprego 
do registrado no pré-pandemia e as 
perspectivas para 2021 são de au-
mento no faturamento em 62% das 
empresas pesquisadas.

Ricos sempre se safam!
A renda média brasileira cresceu qua-
se 7% entre 2012 e 2014, caiu mais 
de 3% em 2015, diminuiu 1% em 2017 
e aumentou 4% em 2018 de acordo 
com um estudo do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea). O 
levantamento revelou que em todo 
momento a população mais pobre do 
Brasil teve redução do rendimento, 
ou seja, enquanto a renda per capita 
dos 5% mais ricos subiu quase 9% no 
período 2015-2018, os 50% mais po-
bres da população viram sua renda 
média encolher 4%. Informações do 
Brasil 61.

Falências em alta!
Os pedidos de falência avançaram 
18,4% em outubro, na comparação 
com setembro, segundo dados com 
abrangência nacional da Boa Vista. 
Os pedidos de recuperação judicial 
e as recuperações judiciais deferi-
das aumentaram 52,3% e 45,3%, res-
pectivamente. No mesmo sentido, 
as falências decretadas também 
cresceram 45,3% na variação men-
sal. Na análise acumulada em 12 
meses, os pedidos de recuperação 
judicial apresentaram alta de 17,2%; 
os pedidos de falência subiram 8,3%, 
enquanto as falências decretadas re-
cuaram 2,9%.

“Há sempe uma relação inversa entre autoridade 
governamental e liberdade individual”

Toltoi - Escritor russo Do deputado federal em artigo publicado no site www.oextra.net, logo após a consolidação dos resultados das urnas, exaltando que, agora, um gru-
po político forte, leal e com projeto, governa Fernandópolis, exaltando os adversários a se unirem ao projeto aprovado pelo povo e em prol do progresso.

““Aos nossos adversários o meu respeito.  Mas acho que chegou a 
hora de reavaliarem a cultura da política de rancor, ódio e traição”.  

A história da dentista que substitui o pai jalesense,
falecido na antevéspera, e foi eleita prefeita

Claro que é somente um início 
de trabalho, que ainda deve per-
durar, no mínimo, mais quatro 
anos e muitas “provas de fogo” 
hão de surgir, mas pelo começo, 
a relação parece estar realmente 
bem afinada, como se denotou 
nos dias de campanha.

Referimo-nos ao entrosamento 
da dupla eleita em Fernandópo-
lis, André Pessuto (DEM) e Artur 
Watson (PSDB), que transcorreu 
todo o período de disputa de for-
ma harmônica e complementar e 
que se estende para o pós-elei-
toral, conforme ficou evidente na 
Coletiva de Imprensa realizada 
na sede da Prefeitura na última 
terça, 17.

André não mediu palavras para 
elogiar as ações e comportamento 
de Artur no eleitoral e ratificou 
que está à disposição para que 
ele permaneça ativo durante o 

Pilâtre de Rozier e François Laurent 
d’Arlandes, fazem o primeiro voo de 
balão de ar quente sem corda.
 1877 — Thomas Edison anuncia sua 
invenção do fonógrafo, uma máquina 
que pode gravar e tocar som.
 1905 — O artigo de Albert Einstein 
que leva à fórmula da equivalência 
massa–energia, E = mc², é publicado 
na revista Annalen der Physik.
 1920 — Guerra de Independência da 
Irlanda: em Dublin, 31 pessoas morrem 
no que ficou conhecido como “Domingo 
Sangrento”.
 1953 — O Museu de História Natural 
de Londres anuncia que o crânio do 

“Homem de Piltdown”, inicialmente 
considerado um dos mais importantes 
crânios de hominídeos fossilizados já 
encontrados, é uma farsa.
 1986 — Decretado o Plano Cruzado 
II (veja História do Brasil).
 2002 — A OTAN convida a Bulgária, 
Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, 
Eslováquia e Eslovênia a se tornarem 
membros.

Nascimentos:

 1495 — John Bale, clérigo e historiador 
inglês (m. 1563).
 1694 — Voltaire, filósofo francês 

Dramática, para dizer o mínimo, a 
história eleitoral, pessoal e familiar que, 
breve e sucintamente, relataremos.

Ela envolve o ex-jalesense Onevan 
José de Matos, que chegou a ocupar 
o Legislativo de lá por dois mandatos, 
antes de se mudar para Mato Grosso 
do Sul, onde chegou à Assembleia Es-
tadual (por nove mandatos).

Pois Onevan, que concorria à Prefei-
tura de Naviraí, acabou falecendo na 

sexta-feira, 13, antevéspera do pleito 
municipal.

Sua filha, a dentista Rhaiza Matos, 33 
anos, o substituiu nas urnas e acabou 
vitoriosa, derrotando o prefeito atual Dr. 
Izauri pelo placar de 36,49% dos votos 
contra 30,81%.

Certamente Rhaiza, familiares e cor-
religionários terão muitas lembranças 
ao dirigir-se para a diplomação e no ce-
rimonial de empossamento.

Alertávamos na coluna pretéri-
ta publicada às vésperas da elei-
ção, que o então candidato Dr. 
Alex Sakata, em dupla com Dr. 
Júlio Dentista, muito provavel-
mente seria o recordista de votos 
na região (diferença entre as can-
didaturas). Obviamente que a ex-
planação embasava-se em dados 
estatísticos confiáveis colhidos 
em múltiplas pesquisas eleitorais 
realizadas por este jornal, direta 
ou indiretamente e também que 
os placares não significam, em 
absoluto, qualquer tipo de des-
merecimento aos contentores 
derrotados.

Eis que contabilizadas as ur-
nas, não deu outra. O médico ou-
roestense teve 4.175 votos, o que 
corresponde a 78,01% dos votos 
válidos. Seu oponente, o verea-
dor San Vet (PSDB), teve 1.177 

votos (21,99% de votos válidos), 
resultando numa diferença de 
56%.

Em Jales apurou-se a segunda 
maior vantagem. Luis Henrique 
teve 62,09% (12.114) dos vo-
tos contra 28,04% de Especiato 
(5.470 votos), resultando numa 
diferença de 34%, índice bem 
assemelhado aos apurados por 
pesquisas realizadas pela agên-
cia de publicidade deste jornal e 
publicadas no periódico jalesen-
se “A Tribuna”.

Na região, o terceiro placar 
mais elástico proveio da debu-
tante miraestrelense Priscilla do 
Macarrão que, com o vice Milton 
do Lin, teve 1.329 votos em Mira 
Estrela, o que corresponde a 
60,11% dos votos válidos. Márcio 
ficou com 691 votos (31,25%). 28% 
os separaram.

Conforme relata o sempre bem 
informado Valdir José Cardoso, o 
popular “Cardosinho”, mantenedor 
de blog com idêntico pseudônimo, 
do qual retiramos “ipsis litteris” as 
palavras, “Onevan não foi o único 
candidato a prefeito a morrer antes 
das eleições desse domingo. Em Pas-
sa Quatro(MG), cidade com cerca de 
16 mil habitantes, o candidato An-
tonio Claret (PV) faleceu no sábado, 
véspera da eleição, e foi sepultado 
no domingo, dia da votação. Mesmo 
morto, ele foi eleito com 60,8% dos 
votos válidos. O TSE terá que decidir 
o caso.

Também em Minas Gerais, na ci-
dade de Joaquim Felício, o candida-
to favorito, um padre, faleceu a seis 
dias da eleição. Edílson dos Santos 
Xavier (PSD), o Padre Edílson, tinha 
50 anos e faleceu em decorrência de 
múltiplos linfomas (câncer) que com-
prometeram os pulmões.

Padre Edílson foi substituído por 
seu candidato a vice, Miguel Felipe 
Ferreira de Oliveira, o Miguelzinho 
de Helmar (PSD), que acabou ven-
cendo as eleições, com 54,49% dos 
votos válidos. Nas urnas, o nome que 
aparecia era o de Miguelzinho, mas 
a foto era a do Padre Edílson.

Em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), 
o candidato a prefeito Paulo Sérgio 
Cyrillo faleceu na quarta-feira, 11, 
a quatro dias da eleição, vítima de 
um mal súbito durante uma live. O 
filho do candidato, que tem o mesmo 
nome do falecido e é o atual vice-pre-
feito da cidade, só aceitou concorrer 
no lugar do pai na sexta-feira, a dois 
dias da eleição.

Ao fim da apuração, Paulo Sérgio 
Travassos do Carmo Cyrillo foi eleito 
prefeito com 32,98% dos votos váli-
dos. Ele derrotou o candidato Rober-
to Tatu (Republicanos), que obteve 
31,17% dos votos”

Analisando os placares finalizados 
de outros colégios eleitorais, nota-se 
clara decepção por parte da diferen-
ça que apartou o favoritíssimo Jorge 
Seba em Votuporanga, do segundo 
colocado Dr. Henry Kattwinkel. A 
diferença entre Seba, com mega-
estrutura e encampado pelas prin-
cipais lideranças da cidade, para o 
vereador foi de “apenas” 14 pontos 
percentuais (50,88% a 36,10%). Muito 
pouco se defrontada com a expecta-
tiva inicial.

Em Estrela, Barão Lopes teve 3.220 
votos, o que corresponde a 59,54% 

dos votos válidos. Seu oponente Pe-
dro Itiro teve 2.188 votos (40,46%). 
Diferença de 19%.

Evandro Mura chegou à Prefeitura 
de Santa Fé, com 9.292 votos, o que 
corresponde a 53,12% dos votos váli-
dos. Ademir (DEM) teve 7.051 votos 
(40,31%). Diferença de 12%.

O reeleito Adauto Severo, em Popu-
lina, também se destacou. Ele e seu 
vice João Cézar tiveram 1.917 votos, 
o que corresponde a 63,35% dos vo-
tos válidos. Professor Miro (PTB) ter-
minou com 1.109 votos e 36,65% dos 
votos válidos, ficando 26% atrás.

O pai Onevan, que faleceu dia 13, e a filha Rhaiza, que assumiu
a liderança da coligação. Foto: Blog do Cardosinho

Dr. Alex em Ouroeste, Luis Henrique em Jales e Priscilla em Mira Estrela:
destaques nas urnas 2020. Arte: Jornal O Extra.net

Arte: Jornal O Extra.net

E ela não foi a única
nessa triste e inusitada
situação

Votação de Seba, em 
Votuporanga, decepciona; de 
Adauto Severo passou dos 26%

Os eleitos André Pessuto e Artur Watson durante entrevista coletiva: elogios recípro-
cos. Foto: Reprodução Facebook

Hoje, 21 de novembro é o 325.º dia do 
ano no calendário gregoriano (326.º 
em anos bissextos). Faltam 40 para 
acabar o ano.
Acontecimentos:
 235 — O Papa Antero sucede Pon-
ciano como o décimo nono papa. Du-
rante as perseguições do imperador 
Maximino Trácio, ele é martirizado.
 1783 — Em Paris, Jean-François 

(m. 1778).
 1854 — Papa Bento XV (m. 1922).
 1889 — Étienne Drioton, egiptólogo 
francês (m. 1961).
 1916 — Romeu Italo Ripoli, político e 
dirigente esportivo brasileiro (m. 1983).
 1947 — Alcione, cantora, instrumen-
tista e compositora brasileira.
 1953 — Fabio Jr., cantor e ator brasileiro.
 1965 — Björk, cantora islandesa.
 1974 — Luis Eduardo Matta, escritor 
brasileiro.

Falecimentos:

 496 — Papa Gelásio I (n. 410).

Foto: Imagem Domínio Público

Dr. Alex é recordista
de votos na região; 
Luis Henrique e 
Priscilla se destacam

O vice Artur: de bem
com o “chefe”

Arte: Jornal O Extra.net

 1471 — João Gonçalves Zarco, nave-
gador português (n. 1390).
 1830 — Giovanni Battista Libero 
Badarò, jornalista e médico italiano 
(n. 1798).
 1886 — Charles Francis Adams, 
político, diplomata e escritor norte-a-
mericano (n. 1807).
 1970 — Chandrasekhara Venkata 
Raman, físico indiano (n. 1888).
 2007 — Fernando Fernán Gómez, 
ator e diretor espanhol (n. 1921).
 2019 — Gugu Liberato, apresentador 
brasileiro (n. 1959).

quadriênio de gestão.
Artur confidenciou-nos que 

essa é sua intenção e que par-
ticipará ativamente da nova ad-
ministração. Ele fez questão de 

referenciar a atitude de seu an-
tecessor – Gustavo Pinato – que 
migrou da vice-prefeitura para a 
Câmara de Vereadores.
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Jorge Seba (PSDB) foi eleito 
prefeito de Votuporanga, no 
domingo, 15. Seba teve 21.184 
votos, o que corresponde a 
50,88% dos votos válidos. Seus 
oponentes, Dr. Henry Kattwinkel 
(PTB) teve 15.030 votos (36,10% 
dos votos válidos) e João Garcia 
(PODE) teve 5.425 votos (13,03% 
dos votos válidos).

Os vereadores eleitos em 
Votuporanga foram: Chandelly 

Protetor; Emerson Pereira; 
Serginho da Farmácia; Osmair 
Ferrari; Daniel David; Meidão; 
Jura; Cabo Renato Abdala; 
Missionária Edinalva Azeve-
do; Professor Djalma; Thiago 
Gualberto; Valdecir Lio; Nilton 
Santiago; Jezebel Silva e Sueli 
Friósi.

“Temos um grande trabalho 
pela frente, mas sei que todos 
unidos, faremos o melhor para 
Votuporanga”, destaca Jorge 
Seba.

Barão Lopes (MDB) foi eleito 
prefeito de Estrela d’Oeste no 
último domingo, 15. Barão teve 
3.220 votos, o que corresponde 
a 59,54% dos votos válidos. Seu 
oponente Pedro Itiro teve 2.188 
votos (40,46%).

Em um vídeo em suas redes 
sociais, Barão agradeceu o reco-
nhecimento de seu trabalho dos 
últimos 3 anos, e afirmou que 

fará uma administração ainda 
melhor no próximo mandato. 

“Estrelenses, confiem em nós, 
vocês terão nestes quatro anos 
vindouros uma administração 
diferente, melhor do que essa 
de três anos que fizemos”, 
afirmou o prefeito.

Os vereadores eleitos em 
Estrela d’Oeste foram: Nardo da 
Saúde; Sidmar Policia; Zezinho; 
Baroni; Vicente; André Pelarin;  
Buita;  Binha e Zé Assunção.

Após ter assumido a can-
didatura durante as eleições 
em substituição ao seu pai, 
Macarrão do Prado, Priscilla 
do Macarrão (DEM) levou a 
melhor sobre o atual prefeito 
Márcio (MDB) e o oponente 
Valdeci Naressi (Republicanos), 
e se tornou a primeira mulher 
eleita na história do município.

Priscilla e o vice Milton do 
Lin tiveram 1.329 votos, o que 
corresponde a 60,11% dos vo-
tos válidos. Márcio ficou com 
691 votos (31,25%) e Valdinei 
Naressi com 191 (8,64%).

Os vereadores eleitos em Mira 

Estrela foram: Érica (PSDB), 
Deva do Posto (PP), Gleice 
Castrequini (DEM), Marquim 
de Feiez (MDB), Luiza do Milton 
do Lin (PSDB), Bita da Ambu-
lância (DEM), Zéca Castrequini 
(MDB), Ninão do Raul (DEM) e 
Alison César (PSDB).

“Quero agradecer a minha 
família, a todos os candidatos 
a vereadores e, principalmen-
te, a todos que confiaram em 
nós, para estarmos juntos nos 
próximos 4 anos.  Podem ter 
certeza que vamos retribuir 
a todos com muito trabalho, 
empenho e carinho com o 
povo mira-estrelense”, disse 
Priscilla.

O atual prefeito Adílson 
Segura (PSDB) – e o vice 
Manezinho -, continuará no 
comando de Valentim Gen-
til pelos próximos quatro 
anos. Numa disputa com 
outros quatro adversários, 
Segura teve 2.625 votos, o 
que corresponde a 37,34% 
dos votos válidos, e foi 
eleito neste domingo, 15.

Na sequência vieram 
Sérgio Ladeira (PL), com 
1.827 votos, Claudinei do 
Skinão (PSL) com 1.250 
votos, Izaque Caldeira (CI-
DADANIA) com 997 votos 
e Thell da ONG (AVANTE) 
com 331 votos.

Os vereadores eleitos 
em Valentim Gentil foram: 
Baianinho (DEM), Juninho 
(Republicanos), Marcelo 
Livramento (MDB), Evan-
dro da Auto Escola (PSL), 
Fabiano do Gustin (PSDB), 

Elaine Custódio (PSL), Zé 
Carlão (DEM), Tião Peão 
(PL) e Ezequiel Cabeleireiro 
(Republicanos).

Esse será o terceiro man-
dato que Adílson coman-
dará o município. A outra 
vez foi em 2009-2013, além 
do exercício atual.

“Agradeço primeiramente 
à Deus, por mais essa ben-
ção alcançada, agradeço de 
coração ao nosso querido 
povo, essa vitória é um vir-
tuoso sinal da maturidade 
política da nossa gente. 
Valentim Gentil escolheu o 
caminho da experiência e 
lançou nossa cidade rumo 
ao futuro. Não guardarei 
mágoas de ninguém, so-
mos maiores que nossas 
divergências partidárias ou 
discussões momentâneas, 
serei o prefeito de todos 
os valentim-gentilenses”, 
disse Adílson a confirmação 
do resultado.

O médico Alex Sakata 
(PP) foi eleito prefeito de 
Ouroeste neste domingo, 
15. Alex teve 4.175 votos, o 
que corresponde a 78,01% 
dos votos válidos. Seu opo-
nente, o vereador San Vet 
(PSDB), teve 1.177 votos 
(21,99% de votos válidos).

Doutor Alex havia sido 
derrotado nas duas últi-
mas eleições. Em 2012 ele 
foi candidato a prefeito e 
ficou na segunda coloca-
ção, perdendo o pleito para 
Tião Geraldo. Na eleição 
passada ele foi candidato 
a vice-prefeito, derrotado 
pela atual prefeita Livia 
Oliveira.

Será a primeira vez que 
Alex ocupará um cargo 
eletivo. Doutor Júlio será 
o vice prefeito.

Os vereadores eleitos 
em Ouroeste foram: João 
Romeira (PP), João Teixeira 
(PP), Sebastião Carlos Silva 
(PP), Gisele Ap Guimarães 
Pinhel (PP), Carlito Pereira 
Gomes (PP), Jose Fábio da 
Silva (DEM), Marcos Alber-
to Bueno (DEM), Angélica 
de Souza Oliveira (PSDB) 
e Denilson de Oliveira Ro-
drigues (PL).

“Cada um dos votos será 
honrado com muito trabalho 
e dedicação pela população 
de Ouroeste e Áraba. Nosso 
trabalho só está começando, 
vamos juntos”, disse Alex.

O atual prefeito Adauto Se-
vero (CIDADANIA) continuará 
no comando de Populina pelos 
próximos quatro anos. Numa 
disputa com o Professor Miro, 
Adauto e o vice doutor João 
Cézar tiveram 1.917 votos, 
o que corresponde a 63,35% 
dos votos válidos, e foi eleito 
neste domingo, 15.

O segundo colocado Pro-
fessor Miro (PTB) terminou 
com 1.109 votos e 36,65% dos 
votos válidos.

Os vereadores eleitos em 
Popuina foram: Geda (PSDB), 
Lesão do Alcidão (PP), Branco 
(PP), Matias (CIDADANIA), 
Reginaldo Sorana Cataruça 
(CIDADANIA), Arlindinho 
(MDB), Julinho Galbiatt 
(PSDB)i, Paulo Paiakan (PTB) 
e Ian Mariano (PTB).

“Agradeço primeiramente 
a Deus e aos 1.917 votos que 
de confiança. Nós honrare-
mos cada voto de apoio com 
muito trabalho e dedicação. 
O trabalho não pode parar”, 
disse Adauto.
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  ELEITO PREFEITO

  ESTRELA D’OESTE

 INÉDITO  REELEIÇÃO

  NO TOPO

 RECONDUZIDO

“Todos unidos, 
faremos o  melhor 
para Votuporanga”, 
diz Jorge Seba

Barão Lopes promete 
uma administração
melhor que a dos
últimos três anos 

“Vamos retribuir a 
todos com muito
trabalho, empenho e 
carinho”, dissePriscilla 
do Macarrão, primeira 
mulher eleita prefeita
em Mira Estrela

Adílson Segura prega 
fim das “divergências 
partidárias”após
vitória no pleito de 
domingo

Alex Sakatapromete 
trabalho em conjunto e 
muita dedicação

“O trabalho não pode
parar”, afirmaAdauto 
Severo com mais de 
60%

Seba se elegeu prefeito com mais de 50% 
dos votos

Barão foi eleito com 59,54% dos votos

Priscilla e o vice Milton do Lin tiveram 1.329 
votos

Prefeito venceu disputa com outros quatro 
candidatos à Prefeitura do município 

Com 4.175 votos (78,01% dos votos válidos), 
doutor Alex teve a maior votação da história 
do município

Atual prefeito teve 1.917 votos e terá mais 
quatro anos na Prefeitura
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Priscilla foi eleita com 60,11% dos votos válidos

Adílson Segura teve 37,34% dos votos válidos

Alex Sakata foi eleito com 78,01% dos votos válidos

Adauto Severo foi reeleito com 63,35% dos votos
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Nilson Timporim (PTB) foi ree-
leito prefeito de Guarani d’Oeste 
no último domingo, 15. Nilson teve 
677 votos, o que corresponde a 
49,34% dos votos válidos. Geni-
valdo (REPUPLICANOS) teve 
504 votos (36,7%) e Jaiminho (PP) 
teve 191 votos (13,92).

Nilson agradeceu apoio que 
recebeu da população nas visitas 
que fez durante a campanha, e 
disse que Guarani d’Oeste está 

no rumo certo.
“Temos muito ainda que 

melhorar, e vamos fazer isso, 
estou fazendo um compromisso, 
não é sonho, não é promessa.”, 
afirmou o prefeito reeleito ao lado 
de seu vice Adalberto em um 
vídeo nas redes sociais.

Os vereadores eleitos em 
Guarani d’Oeste foram: Boca 
Rica;  Rita do Anderlei; Bill; Clei-
tinho; Vinicio Ragiotto; Dulinha; 
Becinha; Paulinho; Cordeiro e 
Gumercindo.

Reginaldo Marcomini 
(PSD) foi eleito prefeito de 
Macedônia, no domingo, 
15. Reginaldo 1.487 vo-
tos, o que corresponde a 
50,25% dos votos válidos. 
Seu oponente, Nico (PTB) 
teve 1.472 votos (49,75% 
dos votos válidos). Foram 
15 votos de diferença.

Os vereadores eleitos em 
Macedônia foram: Bola; 
Bi lo Marques;  Rodrigo 

Marcomini;  Professora 
Neide ;  Vado ;  Mônica ; 
Gustavo do Escr i tór io 
do Barretão; Monique e 
Paulinho Martinelli.

“É a vontade da popu-
lação por mudança, sem 
perseguição aos funcioná-
rios públicos. Macedônia 
precisa de progresso. Va-
mos fazer o melhor para o 
povo. Somos empregados 
do povo. A administração 
pública é do povo”, desta-
ca Reginaldo Marcomini. 

Márcia Adriano (Avante) foi 
eleita prefeita de Meridiano, 
no último domingo, dia 15. 
Márcia teve 1.326 votos, o 
que corresponde a 44,59% dos 
votos válidos. Seus oponentes, 
Lindo (DEM) teve 1.155 votos 
(38,84% dos votos válidos) e o 
atual prefeito Maicon Japonês 
teve 493 votos (16,58% dos 
votos válidos).

Os vereadores eleitos em 

Meridiano foram: Alexandre - 
182 votos; Juliana Lima - 156 
votos; Lúcio da Saúde - 148 
votos; Pomba - 133 votos; 
Edivan - 119 votos; Rui - 115 
votos; Uelton - 92 votos; 
Ismael - 90 votos e Ditinho 
- 65 votos.

“É um compromisso com 
a população e vamos fazer 
a diferença. 80% do nosso 
plano de governo foi o povo 
que pediu e vamos honrar a 
todos”, diz Márcia Adriano. 

No último domingo, 15, 
Alex Ribeiro (MDB) foi reeleito 
prefeito de Turmalina com 
730 votos, o que corresponde 
a 47,07 % dos votos válidos. 
Maninho (PTB), teve 545 votos 
(35,14%) e Calixto (DEM) teve 
276 votos (17,79%).

Os vereadores eleitos em 
Turmalina foram: Cidão Moreti; 

Tutão; Marilza Aquino; Bita; 
Silvio Bergamini; Selma Pinheiro; 
Jair Ramalho; Homin e Cidinho 
da Ambulância.

Alex afirma estar ainda mais 
preparado para seu segundo 
mandato. “Hoje estou mais 
preparado ainda para gover-
nar e contribuir ainda mais 
para o desenvolvimento de 
Turmalina  e Fátima Paulista”, 
diz o prefeito.

O prefeito Marquinho 
(PTB), que buscava a re-
eleição, teve 1.189 votos 
(57,97% de votos válidos) 
e comandará Pedranópolis 
por mais quatro anos. O se-
gundo colocado, Rodrigo da 
Funerária (SD), terminou com 

42,03% dos votos válidos.
Os vereadores eleitos 

em Pedranópolis foram: 
Por teirão (PTB),  Fábio 
Fe r r a r i  ( S D ) ,  R i c a rd o 
Carteiro (PP), Ubiratam 
(PTB),  Orivaldo (PTB), 
Fausto (PTB), Neno Vono 
(PODE), Zé do Banco (PTB) 
e Cheila (PTB).

Luis Henrique, do PSDB, foi 
eleito no domingo, 15prefeito de 
Jales para os próximos quatro 
anos. Ao fim da apuração, Luis 
Henrique teve 62,09% dos votos. 
Foram 12.114 votos no total.

O candidato derrotou Espe-
ciato, que ficou em segundo 
lugar com 28,04% (5.470 votos). 
Ailton Santana (PV) teve 9,87% 
dos votos.

A eleição em Jales teve 31,72% 

de abstenção, 10,84% votos 
brancos e 14,98% votos nulos.

“Obrigado a todos os jalesen-
ses por acreditarem no nosso 
projeto. A partir de 1° de janeiro 
estaremos fazendo jus a essa 
confiança, trabalhando com 
afinco por uma Jales Igual Para 
Todos. Tanto os que votaram e 
os que não votaram. Haverá 
uma Jales antes e uma depois 
do nosso governo”, disse Luis 
Henrique após o resultado das 
eleições.

 ELEIÇÕES 2020  DIFERENÇA DE 15 VOTOS  PRIORIDADES

 CONFIANTE! 

 REELEITO

 ELEIÇÕES

Reeleito, Nilson 
Timporim diz que 
Guarani d’Oeste está 
no rumo certo

Eleito em Macedônia, 
Marcomini reforça a 
vontade da população
por mudança

“80% do plano de governo
foi o povo que pediu”, 
diz Márcia eleita 
prefeita de Meridiano

Alex Ribeiro afirma
estar ainda mais 
preparado para seu 
segundo mandato em 
Turmalina

Marquinho comandará
Pedranópolis por mais
quatro anos

“Haverá uma Jales antes 
e uma depois do nosso 
governo”, diz Luis Henrique, 
prefeito eleito no município 

Prefeito foi reeleito com 49,34% dos votos “A administração pública é do povo”,
destaca candidato eleito a prefeito

Candidata eleita teve 1.326 votos

Alex foi reeleito prefeito com 47,07% dos votosPrefeito eleito teve 57,97% dos votos
válidos

Candidato do PSDB teve 62,09% dos votos 
no pleito de domingo, 15
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Alex Sakata foi eleito com 78,01% dos votos válidos

Marquinho foi eleito com 57,97% dos votos

Luis Henrique foi eleito com 62,09% dos votos válidos
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Aderito Camargo (PSDB) 
foi eleito prefeito de India-
porã, no domingo, dia 15. 
Aderito teve 1.167 votos, 
o que corresponde a 48 % 
dos votos válidos. Suas 
oponentes, Bernadete (PSB) 
teve 981 votos (40,35% dos 
votos válidos) e Cristina 
Aydar (PROS) teve 283 votos 
(11,64% dos votos válidos)

Os vereadores eleitos 
em Indiaporã foram: Elen 
Cristina (PSDB); Silmar 
Ribas (PSDB);  Marlom 
Mendonça (PSDB); Alaerte 
(PSB); Willian Brito (PSB); 
Joelma Vila Nova (PSDB); 
José Carlos Meio Kilo (DEM); 
Valtinho da Ambulância 

(MDB) e Manezinho da 
Joana (PSDB).

“Agradeço primeiramente 
a Deus, a minha família, 
aos meus amigos e a toda 
população de Indiaporã. 
Gratidão também a todos 
que nos receberam em suas 
casas. Essa conquista não 
é minha, essa conquista 
é nossa, a conquista é de 
todos que compartilharam 
comigo a ideia de fazer uma 
política limpa, bonita, justa, 
prezando sempre o respeito 
ao próximo. Uma política 
em união e paz, essa é uma 
conquista da nossa tão 
amada Indiaporã. A eleição 
acabou e agora é tempo de 
nos unir pela nossa cidade”, 
salienta Aderito Camargo. 

Edinho Araújo, do MDB, 
foi eleito, no domingo (15), 
prefeito de São José do Rio 
Preto para os próximos 
quatro anos. Ao f im da 
apuração,  Edinho teve 
54,84% dos votos. Foram 
111.525 votos no total.

O candidato derrotou 
Coronel Helena, que ficou 
em segundo lugar com 
27,16% (55.234 votos). A 
eleição em Rio Preto teve 
31 ,33% de  abstenção , 
4,23%% votos brancos e 
6,72%% votos nulos.

O plano de governo de 
Edinho traz algumas obras 

para serem concluídas e 
acompanhadas, como o 
contorno ferroviário com 
a retirada dos trilhos de 
dentro  de Rio  Preto ,  a 
conclusão do Anel Viário 
J. Hawilla, a criação de 
uma Região Metropolitana 
de Rio Preto, e a captação 
de água do Rio Grande 
para abastecer a cidade.

Na  área  da  saúde ,  o 
candidato se propõe a 
concluir o Hospital da Re-
gional Norte. O candidato 
quer dar continuidade aos 
processos de moderniza-
ção administrativa como 
o  p rograma R io  Pre to 
Digital.

Zé Mamão, do PSDB, foi 
eleito, no domingo, dia 
15, prefeito de São João 
das Duas Pontes para os 
próximos quatro anos. 
Ao fim da apuração, Zé 
Mamão teve 100,00% dos 
votos. Foram 1.436 votos 
no total.

O candidato foi o único 
concorrente ao cargo em 
São João das Duas Pontes. 
A eleição teve 16,64% de 
abstenção, 12,07% votos 
brancos e 12,28% votos nulos.

Zé Mamão tem 63 anos, 
é casado, tem ensino mé-

dio completo e declara ao 
TSE a ocupação de agri-
cultor. O vice é Antonio 
Elias Carta, do DEM, que 
tem 57 anos. 

CÂMARA MUNICIPAL 
Os vereadores eleitos 

em São João das Duas 
Pontes foram: Thales Edu-
ardo Longo; Deisi Rosana 
Caravelo Medes; Ronaldo 
Cesar de Oliveira Santos; 
Odewaldo Carta;  Osvaldo 
Rodrigues dos Santos; 
C l a u d i n e i  R o d r i g u e s 
dos Santos; Francislaina 
Carla Garcia; João Silva 
Moreira e José Edielson 
dos Santos.

 UNIÃO E PAZ!  REELEITO EM RIO PRETO  SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES

Para Aderito Camargo, 
prefeito eleito em 
Indiaporã, momento é 
de união 

Plano de governo de 
Edinho Araújo traz 
algumas obras para 
serem concluídas

Com 100% dos 
votos, Zé Mamão
é eleito em Duas 
Pontes

“A eleição acabou e agora é tempo de nos 
unir pela nossa cidade”, salienta 

“Encerrada a eleição, agora é cuidar da ci-
dade olhando para todos os rio-pretenses”, 
destaca

Zé Mamão teve 1.436 votos
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Alex Sakata foi eleito com 78,01% dos votos válidos

Alex Sakata foi eleito com 78,01% dos votos válidos

Alex Sakata foi eleito com 78,01% dos votos válidos
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Mais agilidade no atendimento
Fale conosco pelo
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  NOVA ERA

sição política. A Câmara é 
nova, eu tenho uma nova 
composição partidária fei-
ta para esse mandato, o 
meu vice é de outro parti-
do, então a gente tem que 
ter uma composição e isso 
vai acontecer naturalmen-

te, sem problema nenhum e 
isso foi falado antes mesmo 
de eu sair candidato. “Ain-
da não discutimos nada, a 
partir da semana que vem 
vamos sentar, mapear e ver 
o que será feito”, completou 
Artur.

O prefeito André Pessuto 
(DEM) abriu a coletiva res-
saltando o papel do agora 
vice-prefeito, Artur Watson 
(PSDB), na vitória do pleito 
de domingo, 15. “Eu disse 
em todas as palavras como 
você foi importante, como 
você agregou politicamen-
te. Sem você talvez a gente 
não conseguiria chegar lá”, 
disse Pessuto.

“Inicialmente e nova-
mente só tenho agradeci-
mentos. A nossa expectati-
va é poder ajudar o prefeito 
e o nosso município nas 
conquistas e buscas de ver-
bas, obras, investimentos 
público e privado. Temos 

que investir em ações que 
deem mais justiça social 
para nosso município”, 
disse Artur. 

Artur também ressaltou 
a necessidade de cuidar 
mais do esporte. “Temos 
que dar uma ‘olhada me-
lhor’ para o futebol amador, 
esporte coletivo muito afe-
tado pela pandemia”. 

“Vamos ser parceiro do 
prefeito para continuar 
tentando fazer uma Fernan-
dópolis mais humana, mais 
amável com o próximo e ze-
rar, se Deus quiser, os 100% 
de asfalto e dar sequência 
no projeto dos recapes tam-
bém”, finalizou Artur.

 Da REDAÇÃO
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Oprefeito reeleito 
André Pessuto 
(DEM) falou 
para toda a im-

prensa em coletiva no Paço 
Municipal realizada na terça-
-feira, 17. Pessuto falou sobre 
a campanha, o próximo man-
dato e as dificuldades que o 
país – e consequentemente 
o município -, deve passar 
nos próximos anos devido 
o impacto da pandemia do 
coronavírus na saúde e na 
economia. 

Confira os principais pon-
tos abordados por Pessuto 
na coletiva:

AGRADECIMENTOS
“Eu gostaria de agradecer 

imensamente a população 
de Fernandópolis pela pri-
meira reeleição da história 
do município, tenho certeza 
que nosso trabalho, a vonta-
de de trabalhar pela nossa 
terra vai ser redobrada”, 

“Fausto Pinato, foi do de-
putado que mais nos ajudou, 
o deputado Geninho, do meu 
partido, os deputados Ba-
leia Rossi, Analice Fernan-
des, Itamar Borges e Carlão 
Pignatari que nos ajudaram 
muito nessa campanha e já 
fizeram compromisso de li-
berar recursos para a nossa 
cidade”

Continuidade do mandato
“Nós vamos dar sequência 

aos projetos iniciados nessa 
gestão. Muita coisa está lici-
tando e com ordem de servi-

Pessuto prega união, fala sobredesafios do próximo 
mandato e garante mudanças na equipe de governo

Pessuto enaltece participação do 
vice Artur Watson na campanha

Prefeito falou com a imprensa em coletiva realizada na terça-feira, 17

ço, como o desassoreamento 
da represa, R$ 3 milhões em 
recape e a escola no Jardim 
Paraíso, programas impor-
tantes que vamos lutar para 
que não acabem como o pro-
jeto de asfalto, reforma das 
escolas, enfim, dar sequên-
cia no mandato”.

MOMENTO DE UNIÃO
É o momento de desmon-

tar o palanque. Fernandó-
polis tem essa necessida-
de. Acabou a eleição e nós 
precisamos de todo mundo 
junto. Tentamos antes da 
eleição e não conseguimos, 
mas agora vamos tentar uma 
coalização, um governo de 
junção, trazendo pessoas 
para perto e tentar acalmar 
os ânimos de todo mundo 

para governar. Estamos em 
um momento que não sabe-
mos para onde a economia 
mundial vai rumar, como es-
tará economia do nosso país, 
e por isso vamos precisar da 
força, apoio e comprometi-
mento de todos. 

“Já liguei para todos os ve-
readores eleitos para dizer 
que precisamos estar pró-
ximos, para um governo de 
coalizão. Liguei para o Henri, 
liguei para o Colombano, fiz 
o mesmo discurso de aproxi-
mação, de diálogo, de respei-
to, porque a cidade é uma só, 
a gente vive aqui, a gente vai 
se encontrar em uma pada-
ria, num supermercado, e o 
mínimo que a gente precisa 
ter é respeito pelo próximo”

QUASE DESISTÊNCIA DA 
CANDIDATURA

“O que me fez repensar 
ser candidato foi a pande-
mia. Eu sinceramente não 
era candidato. A pandemia 
me fez refletir sobre o motivo 
de eu estar na vida pública. 
Aos 12 anos de idade tive um 
chamamento para ser um 
dos primeiros vicentinos na 
cidade, ali que eu descobri 
que a vida pública me dá 
prazer. Eu não sou político 
de umbigo próprio. Durante 
a pandemia me despertou de 
novo o desejo de continuar. 
Minha essência é essa”.

Mudanças no governo
“Todo novo governo tem 

que ter oxigenação. Isso vai 
acontecer, até por compo-

André Pessuto e Artur Watson durante coletiva realizada na terça-feira, 17

Artur Watson 
já foi presiden-
te da Câmara 
Municipal e 
será vice-
-prefeito de 
Fernandópolis
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO FECHADO 
“JARDIM BRASITÁLIA” DE FERNANDÓPOLIS 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O Diretor Presidente da ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E PROPRIETÁRIOS DO 
LOTEAMENTO FECHADO, “JARDIM BRASITÁLIA” Sr. André Luís Guarnieri, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.609.627/0001-96, com sede na Avenida Amadeu Bizelli, nº 3285, Residencial 
Jardim Brasitália, na cidade de Fernandópolis - SP – CEP 15.601-200. Nos termos da Legislação 
Vigente em cumprimento ao artigo 1.350 do Código Civil, e artigo 30º do Estatuto Social, 
CONVOCAR os proprietários a reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se 
no dia 30 de Novembro de 2020 (SEGUNDA-FEIRA), em primeira convocação, às 19h00min, 
nas dependências do Lions Clube de Fernandópolis, localizado na Rua Rio Grande do Sul, nº 
50 – Parque Vila Nova, Fernandópolis – SP - CEP 15.612-048, com a finalidade de deliberar 
sobre as seguintes ORDENS DO DIA: 

1- APRESENTAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PARA ADMINISTRAR A ASSOCIAÇÃO 
(NADRUZ ASSESSORIA IMOBILIÁRIA); 

 
2 – APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2020; 
 
3 – APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO REAJUSTE PARA MANTER 

DESPESAS DA ÁREA DE LAZER (R$0,15 P/M²); 
 
4 – APROVAÇÃO DO EMPRÉSTIMO ENTRE CONTAS (TAXA MANUTENÇÃO P/ ÁREA DE 

LAZER COM DEVOLUÇÃO); 
 
5- APROVAÇÃO PARA LIBERAÇÃO PARCIAL DA OBRA DA “ÁREA DE LAZER” E 

APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO PROVISÓRIO. 
 
6- APRESENTAÇÃO, APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO INICIO DA COBRANÇA DA TAXA 

DE APROVAÇÃO DE PROJETOS NO VALOR DE UM SALÁRIO MINIMO VIGENTE NA ÉPOCA. 
 
A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação às 19h00min, com a presença de, 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) dos Associados, com direito a voto e, em segunda 
convocação, após trinta minutos da primeira às 19h30min, com o comparecimento de qualquer 
número de associados, sendo quem em primeira ou segunda convocação, as deliberações serão 
tomadas por maioria simples de votos. (Artigo 36º do Estatuto). 

Nas Assembleias Gerais será permitida a representação de associado por procurador 
constituído legalmente, sendo que, cada procurador poderá representar, nas Assembleias Gerais, 
no máximo 3(três) mandantes(Parágrafo único do Artigo 39º do Estatuto). 

Não poderão votar as unidades que estiverem em débito com as obrigações associativas, 
consoante preconiza o artigo 1335, inciso II do Código Civil Brasileiro. 

 
Fernandópolis, 19 de Novembro de 2020. 

 ANDRE LUIS GUARNIERI 

PRESIDENTE 

  NAS URNAS
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Quando às urnas 
se fecharam às 
17h da tarde do 
domingo, 15, os 

36.279 eleitores que despe-
jaram seu voto escreveram 
um capítulo inédito na his-
tória de Fernandópolis. Ape-
sar da demora pelo anúncio 
oficial, cerca de duas horas 
depois a carreata da vitória 
já aglutinava os primeiros 
veículos. Com 16.476 votos 
(51,14% de votos válidos), 
André Pessuto (DEM) se 
tornou o primeiro prefeito a 
conseguir um segundo man-
dato consecutivo.

No encerramento da con-
tagem foram 11.835 votos 
(36,77% de votos válidos) 
para o advogado Henri Dias 
(PTB) e 3.891 (12,09% de vo-
tos válidos) para o empresá-
rio Renato Colombano, que 
foram o segundo e terceiro 
mais votados. Nulos foram 
2.405 votos (6,63% dos vo-
tos totais) e Brancos 1.691 

(4,66% dos votos totais).
Na comparação com a 

eleição de 2016, 2.789 fer-
nandopolenses deixaram 
de comparecer na votação, 
seja para votar em alguém ou 
anular/votar em branco. Pro-
porcionalmente, os votos nu-
los e brancos tiveram ligeira 
queda entre os dois pleitos. 
17.570 eleitores (32,63%), não 
foram às urnas. 

Os 4.622 votos entre Pes-
suto e o segundo colocado 
foi a diferença mais expres-
siva registrada em Fernan-
dópolis nas últimas oito 
eleições. Na história, apenas 
em 1982 (Newton Camargo 
venceu Antenor Ferrari por 
6.295 votos) e 1986 (Milton 
Leão venceu Ibrahim Belú-
cio por 6.217 votos), a dife-
rença foi maior.

Em números absolutos 
a votação de Pessuto foi a 
maior da história.

ELEIÇÃO PARA
VEREADOR

Depois de seis eleições 
onde pelo menos dois dos 

eleitos para a Câmara de 
Vereadores tiveram pelo me-
nos 1 mil votos, nenhum edil 
que adentrará ao Palácio 22 
de Maio na próxima legisla-
tura conseguir ultrapassar 
essa contagem. Nas últimas 
12 eleições, apenas em três 
– contando com a de 2020 -, 
nenhum candidato atingiu 
os 1 mil votos no pleito pro-
porcional.

Os vereadores eleitos em 
Fernandópolis são: João 
Paulo Cantarela (MDB) 936 
votos; Julinho Barbeiro (PP) 
833 votos; Gustavo Pinato 
(DEM) 802 votos; Murilo 
Jacob (MDB) 747 votos; Je-
ferson da FEF (DEM) 721 vo-
tos; João Pedro (PSDB) 703 
votos; Daniel Arroio (PSD) 
639 votos; Cabo Santos 
(SD) 633 votos; Janaína Al-
ves (PP) 595 votos; Cidinho 
do Paraíso (PTB) 574 votos; 
Everaldo Cabeleireiro (PTB) 
515 votos; Pastorzão Clau-
denílson (PSC) 475 votos e 
João Garcia Filho (PTB) 407 
votos.

Pessuto quebra tabu da 
reeleiçãoe tem a maior votação
da história de Fernandópolis
Diferença entre Pessuto e o segundo mais votado foi a maior desde 1988

Carreata de apoio a Pessuto no dia anterior da eleição

publicações
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Oprovedor da Santa 
Casa Fernandó-
polis, Marcus 
Chaer, foi vítima 

de um assalto na manhã da 
sexta-feira, 13.

Marcus trafegava na rodovia 
Euclides da Cunha, sentido 
São José do Rio Preto, quando, 
segundo o provedor, um ho-
mem jogou o carro que dirigia 
na sua direção, obrigando-o 
a parar no acostamento.

“Um veículo sedan, que eu 
não sei dizer a marca me fechou 
na rodovia, e logo que eu parei 
no acostamento e desci do meu 
carro um homem apontou a 
arma e mandou eu entrar no 
veículo”, relatou Marcus.

Ainda segundo o provedor, 
o homem armado mandou que 
ele cobrisse a cabeça com 
sua camiseta e prosseguiu 
dirigindo pela rodovia.

“Depois cerca de 30 minutos 
andando eles entraram num 
canavial, perto de Tanabi, e 
me deixaram por lá. Logo 
que ouvi que o carro tinha 
se afastado vi algumas casas 

  PROCURADO

Marcus Chaer teve o carro e dois celulares roubados na sexta-feira, 13

Polícia investiga assalto a provedor 
da Santa Casa em rodovia

Marcus Chaer é o interventor judicial da Santa Casa Fernandópolis desde fevereiro

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

e fui até lá para chamar a 
polícia”, disse.

Além do carro, um Honda 
Civic, dois celulares que 
estavam no veículo também 
foram levados.

Questionado sobre uma 
possível relação entre o assalto 
e o trabalho como interventor 
judicial na Santa Casa, Marcus 
disse que não pode afirmar 
que há relação, mas não des-
carta a possibilidade. “Pode 
ser que haja uma motivação 

para esse assalto”.
Marcus teve uma lesão no 

joelho e alguns machucados 
nas costas quando foi arre-
messado do carro. Ele regis-
trou o Boletim de Ocorrência 
e a polícia investiga o caso.

OUTRO CASO
O vereador Murilo Jacob 

(MDB), responsável pelas 
denúncias de fraudes na 
Santa Casa, relatou que 
sofreu ameaças na tarde de 
sábado, 14. Segundo o edil, 

três homens, com um diri-
gindo o veículo com placas 
de Iturama-MG, parou ao 
lado do seu veículo quando 
o mesmo chegava em casa, 
e o ameaçou.

“O cara ficou me intimidan-
do aí na hora que eu peguei 
o celular pra chama a Polícia 
ele foi embora apontando 
a mão como se fosse uma 
arma”, relatou Murilo.

Não há relação comprovada 
entre os dois casos.
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  LUTO

A médica proc-
tologista Silvia 
Mara Borges 
morreu, nesta 

sexta-feira, 20, vítima de um 
infarto em sua propriedade 
rural, localizada em Macedô-
nia. Ela tinha um consultório 
médico em Fernandópolis, 
além de atender no Hospital 
das Clínicas. 

Após sofrer um mal súbito, 
Silvia chegou a ser atendida 
ainda em Macedônia, e de-
pois foi levada para a UPA 
de Fernandópolis, onde aca-
bou falecendo.

Além de seu consultório 

em Fernandópolis, a médica 
já havia trabalhado no AME 
de Jales e em Mira Estrela. 

A Santa Casa de Fernan-
dópolis emitiu uma nota 
de pesar pelo falecimento 
da médica. “É com tristeza 
que recebemos a notícia do 
falecimento da médica proc-
tologista Silvia Mara Borges, 
membro de nosso Corpo Clí-
nico. Toda a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Fernandópolis vem, por 
meio deste, prestar condo-
lências à família e amigos. 
Que por intermédio de Nos-
sa Senhora da Misericórdia, 
Deus possa confortar a to-
dos neste momento”.

policial Santa  Casa
de  Fernandópolis 
lamenta a morte 
de médica 
proctologista
Silvia Borges mantinha um consultório no 
município 

Silvia não resistiu 
a um infarto 
- Foto: Reprodu-
ção/Facebook
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  PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO

  PEDIDO DE SOCORRO!

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.

Na última terça-
-feira, dia 17, 
a equipe da 
ESF Antônio 

Santilho, situada na Cohab 
Antônio Brandini, zona 
norte de Fernandópolis, 
proporcionou atendimen-
to acolhedor a Jonathan 

Ismael Urquiza, 24 anos, 
jovem argentino que está 
em situação de rua, em 
Fernandópolis, há 3 meses.

Conforme relatos dos 
profissionais da unida-
de de saúde, o argentino 
chegou ao local com muita 
dor de dente. Em razão da 
sua identidade ser inter-
nacional, ele encontrava 

dificuldades em atendi-
mento odontológico no 
município enquanto a sua 
dor de dente persistia.

Na ESF Antônio Santilho 
ele encontrou não somente 
ajuda, e sim atenção e de-
dicação dos profissionais, 
que resolveram a sua dor 
de dente. No local foi re-
alizado o seu cadastro, o 

Durante a semana um 
pedido de ajuda come-
çou a circular nas redes 
sociais dos fernando-

polenses. O pedido é por doações 
para auxiliar uma família que reside 
no Jardim Uirapuru, zona norte de 
Fernandópolis.

De acordo com a campanha, a 
família só tem uma cama, dois 
colchões emprestados (solteiro) e 
poucos alimentos que foram doados. 
Quatro crianças moram no imóvel, 
sendo uma de 8 anos, que possui 
deficiência física e precisa de uma 
cadeira de rodas para se locomover. 

Segundo apurou a reportagem, 

Argentino em 
situação de rua recebe 
atendimentoem UBS

na zona norte de
Fernandópolis

Jardim Uirapuru: família é acompanhada
pela Assistência Social e recebe doações 

Jovem de 24 anos chegou à cidade há 3 meses e sobrevive
 fazendo malabarismo em semáforos

Quatro crianças moram no imóvel, sendo uma de 8 anos, que possui deficiência física e precisa de uma cadeira de rodas para se locomover

Jonathan durante atendimento na ESF Antônio Santilho em Fernandópolis. Foto – Reprodução  
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qual, futuramente, facilita-
rá possíveis atendimentos.

Segundo apurou a re-
portagem, Jonathan che-
gou a Fernandópolis, há 3 
meses, de bicicleta. Ele 
vive situação de rua e so-

brevive financeiramente 
fazendo malabarismo em 
semáforos.

De acordo com pesso-
as, que já tiveram conta-
to com Jonathan, ele fala 
bem português, sempre 

está na companhia de 
Nina, sua cachorra de es-
timação, e gostou de Fer-
nandópolis, salientando, 
por diversas vezes, que 
a cidade é muito acolhe-
dora.  

Família mora em 
uma residência si-

tuada no Jardim Ui-
rapuru, zona norte 
de Fernandópolis. 
Foto – Reprodução  

a família é acompanhada 
pela Assistência Social, por 
meio do CRAS I Vida Nova, 
e, nos últimos dias, durante 
a campanha, recebeu algu-
mas doações de voluntários, 
na tentativa de amenizar a 
situação. Porém, a família 

ainda necessita de vários 
itens, principalmente, de 
fraldas geriátricas.

COMO AJUDAR
Quem tiver interesse em 

ajudar a família pode entrar 
em contato por meio do tele-
fone (17) 99612-5668. 



Aos 46 anos de 
idade, 25 de 
advocacia e 
uma vida in-

teira dedicada ao serviço 
público, o advogado João 
Paulo Cantarella (MDB) foi 
o vereador mais votado em 
Fernandópolis nas eleições 
de 2020. Com 936 votos, 
o procurador jurídico da 
Câmara de Ouroeste se 
prepara para estar “do 
outro lado do balcão” na 
próxima legislatura. 

Cantarella falou como 
sua campanha embalou 
até chegar no ponto de 
sua eleição ser dada como 
certa nos bastidores. “Nós 
trabalhamos bastante, 
foi algo muito legal. As 
pessoas vieram se agre-
gando. Chegou num ponto 
da campanha que a gente 
realmente achou que dava 
para chegar. Agora ser o 
mais bem votado, com essa 
quantidade de votos, foi 
uma surpresa”.

“Vimos os pedidos de 
renovação. É um tempo de 
renovação em todo o país, 
não só em Fernandópolis. 

Em outros municípios da 
região aconteceu exata-
mente isso. Quem esteve 
lá teve os seus méritos. 
Se estiveram lá por vários 
mandatos é porque a popu-
lação sempre entendeu que 
fizeram bons trabalhos”, 
continuou o advogado.

Atuando como procu-
rador jurídico da Câmara 
de Ouroeste há 15 anos, 
Cantarella falou um pouco 
sobre essa adaptação que 
será necessária para exer-
cer o cargo de vereador. 
“Sou advogado há 25 anos 
e estive sempre dentro da 
área pública. Sempre fui 
um cara técnico, eu vivo 
de pareceres – pode não 
pode -, a questão agora 
vai ser conciliar essa parte 
técnica com a parte polí-
tica. Por vezes o projeto 
é legal do ponto de vista 
jurídico, mas será que vai 
impactar positivamente 
na vida da população? 
Conciliar essas duas si-
tuações, entre o legal e a 
utilidade do projeto, vai 
ser um desafio”.

De acordo com Canta-
rella, a nova Câmara não 
dará muito trabalho para 

Todo mundo sabe 
que se pagam 
muitos impos-
tos no Brasil e 

muita gente paga a mais 
do que realmente é devido.

Antes de tudo, impor-
tante eu mencionar que 
este artigo só tratará das 
contribuições previdenci-
árias federais.

Mas, o que seria Res-
tituição?

É o procedimento ad-
ministrativo mediante o 
qual o sujeito passivo é 
ressarcido pela Secreta-
ria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) de valores 
recolhidos indevidamente 
à Previdência Social ou a 
outras entidades e fundos.

Somente serão resti -
tuídos valores que não 
tenham sido alcançados 
pela prescrição (últimos 

5 anos).
Requisito para Efetuar 

a Restituição
O direito à restituição 

está condicionado à com-
provação do recolhimento 
ou do pagamento do valor 
a ser requerido.

O que pode ser Resti-
tuído

I) contribuições sociais 
previdenciárias (INSS), in-
clusive as descontadas de 
segurados e de empresas 
ou equiparadas;

II) salário-família não-
- d e d u z i d o  e m  é p o c a 
própria;

III) salário-maternidade, 
não-deduzido em época 
própria;

IV) valores referentes à 
retenção na cessão de mão 
de obra e na empreitada;

V) contribuições sociais 
destinadas a outras en-
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  ARTIGO

Vereador mais votado, Cantarella fala 
sobre a nova função: “a questão vai ser

 conciliar a parte técnica com a política”

Da série: pago muito imposto,
será que não consigo restituir?

Com 936 votos o advogado, que trabalha como procurador jurídico na Câmara de Ouroeste, fala sobre a mudança de posição

O advogado João Paulo Cantarella obteve 936 votos e estará na próxima legislatura

GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net
o prefeito André Pessuto 
(DEM). “Alguns vereadores 
eleitos estou conhecendo 
agora. Acredito que tere-
mos alguns debates um 
pouco mais acirrados, mas 
pelo trabalho que o André 
vem desenvolvendo, pela 
forma que ele vem condu-
zindo as coisas ele não vai 
ter maiores problemas na 
Câmara”.

O advogado também 
falou um pouco como será 
o seu mandato “Minha 
grande bandeira é estar 
junto da população.  É 
pode realizar, estar junto 
do povo nas necessidades. 
Além de legislar, fazer fis-
calização, nós temos que 
estar atento a tudo que 
acontece na cidade. Meu 
escritório estará de portas 
abertas para receber, para 
ouvir as necessidades da 
população”, disse Can-
tarella.

“Sou grato a Deus pela 
eleição. Acredito que isso 
seja um propósito. Na mi-
nha vida antes de tomar 
qualquer decisão eu oro, e 
com essa candidatura não 
foi diferente”, concluiu. 

JOÃO VICTOR GATTO. Advogado. 
OAB/SP 358.148 e OAB/MG 163.968

tidades e fundos, exceto 
nos casos de arrecadação 
direta, realizada mediante 
convênio; e

VI) quantias recolhidas 
a título de multa e juros de 
mora relativas às contri-
buições pagas com atraso.

RESPONSÁVEIS 
PELO PEDIDO DE

RESTITUIÇÃO
Poderão requerer a res-

tituição os responsáveis 
diretos pelo recolhimento 
indevido ou a  maior  e 
quem teve o  desconto 
indevido:

I) segurado empregado, 
inclusive o doméstico;

II) segurado trabalhador 
avulso;

III) segurado contribuin-
te individual;

IV) produtor rural pes-
soa física;

V) segurado especial; e
VI) a associação despor-

tiva que mantém equipe 
de futebol profissional;

VII) a empresa ou equi-
parada e o empregador 
doméstico, caso compro-
vem o ressarcimento às 
pessoas físicas ou jurí-
dicas referidas acima).

Requerimento
A restituição será re-

querida por meio do Pro-
grama PER/DCOMP ou 
mediante a apresentação 
do formulário Pedido de 
Restituição ou de Ressar-
cimento acompanhado da 
documentação comproba-
tória do direito creditório.

Ainda, os pedidos de 
restituição das pessoas 
jur íd icas  deverão  ser 
formalizados pelo esta-
belecimento matriz.
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seu direito advogados


