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Ao lado da 
UPA, escola é 
adaptada para
atendimento
clínico
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 09/04/21
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEG - 12/04/21
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Município 
tem mais 
3  mortes
devido à 
Covid-19
Confira os números 
da região          Página A11

 

Absurdo! Já haverá mais rio-pretenses mortos
pelo coronavírus do que turmalinenses vivos
Em meio a tantos números e esta-

tísticas pandêmicas, misturadas 
com imbecis discursos de ignóbeis, 

começamos a nos habitual com tragédias 
e a minorar o que dantes era objeto de 
plena consideração. Pois nesta semana 
praticamente atingimos um desses 
índices que poderia passar incólume.

PáginA A2

15 empresários
‘levantaram’ 
Hospital de 
Campanha em
Votuporanga

Luis Henrique 
prepara Refis
em Jales; Alex 
Sakata já instituiu
em Ouroeste

Fernandópolis
é a 41ª cidade 
que mais vacinou
contra Covid-19 
no Estado de SP

à  ATÉ 18 DE ABRIL

Toque de recolher 
noturno é mantido na fase
vermelha do Plano SP
Outras proibições da fase emergencial acabaram incorporadas à
etapa vermelha e continuam em vigor a partir da próxima segunda

O Governo do Estado de São 
Paulo anunciou nesta sex-
ta-feira, dia 9, o fim da fase 
emergencial de enfrenta-

mento à pandemia a partir da próxima 
segunda-feira, dia 12. Com a queda de 
internações por Covid-19, todas as 645 
cidades retornam para a fase vermelha 

até o dia 18. Porém, algumas restrições 
serão mantidas, como o toque de reco-
lher das 20h às 5h e veto a cerimônias 
religiosas coletivas. Página A11

Santa Casa contabiliza déficit de R$ 45 mil após 
descredenciamento de 4 leitos de UTI Covid 

Em busca de informações sobre o 
cancelamento da autorização para o 
custeio de 4 leitos de UTI Covid na 
Santa Casa de Fernandópolis, “O 
Extra.net” entrou em contato com o 
Ministério da Saúde e a Secretaria 
de Estado da Saúde de São Paulo. 
Página A7

Usina de oxigênio implantada na UPA
local traz alento aos fernandopolenses  

Normalmente a Unidade gasta em torno de
18 cilindros por mês; com o aumento de casos 
da Covid, passou a se gastar mais de 25 por dia

Os fatos, agora, serão 
encaminhados ao 
Ministério Público

Na noite da última quinta-feira, dia 
8, a Prefeitura de Fernandópolis, por 
meio das redes sociais, informou que 
a usina de oxigênio, que irá contribuir 
para o tratamento das pessoas conta-
minadas com a Covid-19 e que estão 

na UPA (Unidade de Pronto Atendi-
mento), começou a funcionar. O anún-
cio a respeito do início da operação da 
usina também foi feito pelo prefeito 
André Pessuto, em sua rede social. 
Página A10

Ouroeste é
o 7º município 
que mais vacina 
no Estado
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Legislativo aprova
repasse à Santa 
Casa; 10 leitos 
serão abertos

 Página A3

à  FERNANDÓPOLIS

Instalação
de Hospital de 
Campanha 
é oficialmente 
cancelada

Foi oficialmente cancelada a insta-
lação do Hospital de Campanha de 
Fernandópolis, anunciada pelo Go-
verno Estadual, para o tratamento de 
pacientes com a Covid-19. De acordo 
com a Secretaria de Estado da Saúde, 
o Hospital de Campanha não será ins-
talado, porque a secretaria optou pela 
expansão de leitos em outras unida-
des. Página A6

Desde o dia 20 de março, a Prefei-
tura de Valentim Gentil, por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde, pas-
sou a identificar pacientes suspeitos 
e confirmados da doença por meio 
de pulseiras. Segundo balanço apre-
sentado pela pasta, na quinta-feira, 
dia 8, foram colocadas 143 pulseiras 
amarelas em pacientes suspeitos da 
doença, 86 pulseiras vermelhas para 
pacientes confirmados e duas multas 
foram aplicadas. Página A8

Moradores de 
Valentim Gentil, 
que adotou 
pulseiras aos 
pacientes com 
Covid-19, 
são multados 

Registro da UTI Covid na Santa Casa de Fernandópolis, quando a unidade ficou apta a iniciar os atendimentos, em março de 2020
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l 1585 - Papa gregório Xiii (n. 1502).
l 1907 - Teixeira de Melo, escritor brasileiro 

(n. 1833).
l 1919 - Emiliano Zapata, revolucionário me-

xicano (n. 1879).
l 1967 - Viriato Correia, jornalista e escritor 

brasileiro (n. 1884).
l 1985 - Cora Coralina (foto abaixo), escritora 

brasileira (n. 1889).
l 2015 - Barbara Heliodora, ensaísta, tradutora 

e crítica de teatro brasileira (n. 1923).

Fonte: Wikipedia

em sua primeira e única viagem.
l 1919 - O líder da Revolução Mexicana, Emiliano 

Zapata, é emboscado e morto por forças do 
governo em Morelos.

l 1953 - A Warner Bros. estreia House of Wax, 
o primeiro filme 3D de um grande estúdio 
norte-americano.

l 1970 - Paul McCartney anuncia que está 
deixando os Beatles por razões pessoais e 
profissionais.

l 1972 - Setenta e quatro nações assinam a 
Convenção sobre as Armas Biológicas, o pri-

10 de abril é o 100.º dia do ano no calendário 
gregoriano (101.º em anos bissextos). Faltam 
265 para acabar o ano. É o Dia Nacional do 
Engenheiro do Exército e da Engenharia Militar.

 AcONtEciMENtOs:
l 428 - nestório se torna o Patriarca de 

Constantinopla.
l 847 - É eleito o Papa Leão iV.
l 1710 - O Estatuto da Rainha Ana, a 

primeira lei que regula os direitos au-
torais, entra em vigor na grã-Bretanha.

l 1815 - O vulcão Tambora começa uma 
erupção de três meses de duração, 
terminando em 15 de julho. A erup-
ção em última instância, mata 71 000 
pessoas e afeta o clima da Terra nos 
dois anos seguintes.

l 1912 - O RMS Titanic deixa o porto de 
Southampton (foto ao lado), inglaterra, 

meiro tratado multilateral de desarmamento 
que proíbe a produção de armas biológicas.

l 2019 - O projeto Event Horizon Telescope 
captura a primeira imagem do horizonte de 
eventos de um buraco negro (M87*).

 NAsciMENtOs:
l 401 - Teodósio ii, imperador romano (m. 450).
l 1755 - Samuel Hahnemann, médico alemão, 

“Pai” da Homeopatia (m. 1843).
l 1762 - giovanni Aldini, físico italiano (m. 

1834).
l 1952 - Steven Seagal (foto acima), ator es-

tadunidense.
l 1956 - gustavo Franco, eco-

nomista brasileiro.
l 1958 - Bob Bell, engenheiro 

automobilístico britânico.
l 1973 - Roberto Carlos, ex-fute-

bolista e treinador de futebol 
brasileiro.

l 1987 - Maya gabeira, surfista 
brasileira.

 FAlEciMENtOs:
l 879 - Luís ii de França (n. 846).

Fernandópolis é a 41ª cidade que mais vacinou no Estado

NA FASE VERMELHA
MAS COM AULAS
Essa insistência chega a ser ridícula! 
Pois o vice-governador Rodrigo garcia 
(DEM) anunciou na sexta-feira (9) a 
volta das atividades nas escolas de 
educação básica a partir de segunda-
feira (12) e início das aulas presen-
ciais na quarta-feira (14). A retomada 
ocorrerá de forma gradual e faculta-
tiva, com limite máximo de 35% dos 
alunos.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
USINA SALVADORA
E na noite de quinta, 08, entrou em 
funcionamento a Usina de Oxigênio 
da UPA de Fernandópolis. Celebrada 
(justificadamente) como uma grande 
conquista do governo municipal de 
Pessuto, suprirá a demanda estimada 
atualmente em 25 cilindros por dia. nor-
malmente (sem pandemia), o consumo 
é de 18 cilindros por mês. garantia de 
suprimento!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REJEIÇÃO + CPI = ?
Pesquisa EXAME/iDEiA, divulgada 
ontem, 09, apontou que a rejeição ao 
governo Jair Bolsonaro chegou a 51,5% 
(ruim e péssimo). 24% dos eleitores 
aprovam a gestão dele e 22% acham 
regular. Os que não sabem responder 
somam 2,5%. 55% dos entrevistados 
reprovam a maneira como Bolsonaro 
gerencia a crise do coronavírus (16% 
de ruim e 39% de péssimo). Os dados 
mostraram que 23% aprovam o trabalho 
dele na pandemia (9% de ótimo e 14% 
de bom). Ao todo, 20% acham regular 
e 2% não sabem responder. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACIF E SINDICATO RURAL
Boas ações merecem repercutir! Pois 
a ACiF e o Sindicato Rural realizam 
doações de fundamental importância 
neste período pandêmico. O primeiro, 
através da campanha “RespirAção” já 
arrecadou R$ 200 mil, que está sendo 
convertido em equipamentos e medi-
camentos para a Santa Casa e UPA; o 
segundo fez uma doação de 700 testes 
TR Covid-19 igM/igg, além de ces-
sões a vários municípios de sua área 
de atuação.

“... se me tacou pedra vai levar pedra de volta”.

Do deputado federal fernandopolense, referente aos recentes contenciosos com o também deputado e filho do presidente Eduardo Bolsonaro. Ele lembrou que 
ambos jogavam bola juntos, que está aberto ao diálogo e a construção da união da “direita”, mas garantiu, que se for agredido, revidará.

Regime de “ur-
gência urgentís-
sima” justifica o 
protocolo de um 
Projeto de Lei que 
anistia de multa e 
o cancelamento de 
juros com 100% de 
desconto para pa-
gamento à vista; 
70% de desconto 
para pagamento 
parcelado que po-
derá ser feito 12 
parcelas (caso seja 
aderido ao parce-
lamento até o dia 
30 de abril) ou em 

l 1803 - Johann Jakob Kaup, 
naturalista alemão (m. 1873).

l 1847 - Joseph Pulitzer, jornalista, 
editor e político húngaro (m. 
1911).

l 1906 - Thomas S. gates, ban-
queiro e político estadunidense 
(m. 1983).

l 1914 - Lady Laura, costureira 
brasileira (m. 2010).

l 1928 - noite ilustrada, cantor e 
compositor brasileiro (m. 2003).

l 1932 - Omar Sharif, ator egípcio 
(m. 2015).

Os dados são oficiais, do site 
Vacinômetro, da Secretaria Es-
tadual de Saúde do governo de 
SP. Fernandópolis, atualmente, 

é a segunda cidade (dentre os municí-
pios de maior porte da macrorregião) 
que mais vacinou, proporcionalmente 
a sua população.

Pelos dados auferidos na última sex-
ta, 09, dos 69.402 habitantes, já foram 
imunizados 12.002, o que corresponde 
a 17,3% do total. À frente está somente 
Santa Fé do Sul que ocupa a 31ª posição 
com 18,1% da população vacinada (5.902 
dos 32.563 moradores).

Tanto Fernandópolis como Santa Fé 

caíram no ranking estadual no compa-
rativo semanal, pois estavam em 34º e 
27º posto em 01/04/2021.

Jales ocupa a 56º posição com 16,8% 
de imunizados; Votuporanga a 86º com 
15,8% e Rio Preto a 139º com 14,5%.

Dentre os municípios de menor porte 
da microrregião, os destaques continu-
am com Turmalina, que tem 24,8% dos 
habitantes imunizados e está na 5ª colo-
cação estadual; indiaporã com 19,6% na 
21ª posição e Pedranópolis no 29º posto 
com 18,3%.

Em meio a tantos números e esta-
tísticas pandêmicas, misturadas com 
imbecis discursos de ignóbeis, come-
çamos a nos habitual com tragédias e 
a minorar o que dantes era objeto de 
plena consideração. Pois nesta semana 
praticamente atingimos um desses ín-
dices que, se não rememorado, poderia 
passar incólume.

Pois somente em Rio Preto, com seus 
464.983 habitantes, cidade bem aqui 
pertinha e nosso centro regional, já 
morreram vitimados por essa tragédia 
praticamente uma Turmalina inteira.

Absurdo!
Explicando melhor, baseado em 

dados de sexta-feira, 09, o Coronavírus 
já havia dizimado 1.655 rio-pretenses 
(59.916 casos acumulados); Turmali-
na tem população atual, segundo o 
iBgE, de 1.696 pessoas. Exata dife-
rença de 41 habitantes baseada em 
números de sexta. Hoje certamente 
já está menor e, em breve futuro, ha-
verá mais rio-pretenses mortos que 
turmalinenses vivos.

São tantas mortes – algumas certa-
mente evitáveis com melhor condução 
na Saúde Pública – que nos move a outro 
comparativo: - no Estado de São Paulo já 

se encaminhou 81.750 paulistas para os 
cemitérios (dados de sexta, 09).

Sabe o que isso significa?
12.348 mortes a mais que toda a po-

pulação de Fernandópolis (69.402 habi-
tantes) e a caminho de ultrapassar todos 
os habitantes de Votuporanga (95.338).

Quanto ao Brasil, melhor nem focar-
mos! Basta lembrar que é o país mais 
mortal da face da Terra.

Prefeito Pessuto 
acompanha a montagem da 

Usina de Oxigênio na UPA

l A informação circulou originariamente 
na Coluna .Inside de sexta-feira, 09.

O empresário Marcelo Facchini, da 
fabricante de implementos rodoviários 
que leva o sobrenome, foi o grande be-
nemérito que possibilitou a abertura do 
Hospital de Campanha em Votuporanga. 
Através da Facchini S/A foi concretizada 
uma doação no valor de R$ 1 milhão para 
a instalação dos 23 novos leitos e dos sete 
respiradores de ventilação mecânica.

O rol de doadores não foi oficialmente 
divulgado pela municipalidade, mas se 
aventa que nele estão outras 12 empre-
sas e dois profissionais liberais: gallego, 
Frango Rico, Agromec, HSA, Soberana, 
Astra Turismo, Supermercados Muffato, 
Cantóia Figueiredo, garfus Restauran-
tes, Cenemed, Votubox, Zezinho Calhas, 
Atraente Móveis, Espumarão Colchões, o 
empresário Fernando Maciel e a médica 
Mariana Ruche. Estes entraram na em-
preitada com cessão de equipamentos, 
mão-de-obra, materiais ou até dinheiro.

Facchini, além do valor financeiro, 
também irá arcar, além das despesas da 
contratação de profissionais para integrar 
equipe e medicamentos. Ele também 
disponibilizará para cidades da região de 
Rio Preto e Votuporanga, o abastecimento 
de oxigênio mediante a doação de três 
tanques de grande capacidade, que serão 
abastecidos diariamente com 50 cilindros.

OUtRAs AÇÕEs
A empresa tem se pautado por parti-

cipar de diversas ações sociais. Dentre 
elas estão:
• Auxílio para a Associação Desportiva 

para Deficientes, em que mais de 160 
crianças e adolescentes com deficiência 
física e intelectual;

• Auxílio para o Hospital Pequeno Prínci-
pe, no qual recebem diversos projetos, 
como Projeto Cuidado / Saúde integral, 
que visa oferecer assistência em saúde, 
com qualidade e humanização aos 
pacientes em tratamento;

• Projeto Pelo Direito a Vida III (FIA), que 
busca, a partir de investimentos con-

tinuados, contribuir para aumentar as 
chances de cura e reduzir a mortalidade 
infanto-juvenil;

• Projeto Papai Noel, que propõe um es-
petáculo musical por meio de projeção 
mapeada na fachada do Hospital Pe-
queno Príncipe, e tem como objetivo 
promover acesso à cultura totalmente 
gratuita e também aproximar a temática 
natalina como união e família;

• A Fundação Faculdade Regional de 
Medicina de São José do Rio Preto – 
FUnFARME agrega diversas espe-
cialidades;

• O Instituto do Câncer, Hemocentro, 
instituto de Reabilitação Lucy Montoro 
e o Hospital da Criança e Maternidade;

• O Hospital de Base, atualmente, possui 
65 programas de residência médica, 
com 599 médicos residentes, além de 
diversos projetos, como “Adote Um 
Leito UTi neo” e tem como proposta 
principal garantir a sustentabilidade 
para o dia a dia da Unidade de Terapia 
intensiva neonatal, e ao adotar um ou 

mais leitos, pelo período de 12 meses, 
o doador viabiliza a manutenção e a 
melhoria de todos os serviços. Este 
projeto, ao todo, tem o valor de R$ 
8.063.360,00;

• O projeto “Adote Um Leito Idoso”, que 
tem como proposta garantir a assis-
tência integral aos pacientes graves 
portadores de doenças transmitidas por 
via respiratória, como COViD-19, SARS, 
e outras. O objetivo desta proposta é 
fornecer materiais, medicamentos e 
insumos hospitalares durante os 12 
meses de plano e investir no conforto 

dos pacientes e seus familiares, priori-
zando o estabelecimento de sintomas. 
Ao todo o valor deste projeto é de R$ 
7.314.137,87; 

• Hospital de Amor de Barretos, que no 
início de 2021 recebeu a doação de R$ 
450 mil para o instituto Sociocultural 
do Hospital;
Também cedeu recentemente 10 mil 

máscaras e R$ 100 mil para o Hospital de 
Base de Rio Preto e 11 toneladas de alimentos 
para a ação social “Band Contra a Fome”.

Quiçá tais atitudes também sejam 
contagiantes!

15 empresários ‘levantaram’ Hospital de 
Campanha; Facchini doou R$ 1 milhão

imagem: Facebook

Só em Rio Preto, Covid
já matou o equivalente a 
uma “Turmalina” inteira

Luis Henrique prepara 
Refis em Jales; Alex Sakata 
já instituiu em Ouroeste

O secretário de Saúde de
Rio Preto Aldenis Borim

Prefeito apresenta projeto tentando minorar efeitos
da pandemia nos empresários e populares de Jales

Foto: Divulgação P.M. SJ Rio Preto

10 parcelas (caso seja aderido até o 
dia 31 de maio).

Trata-se do Refis de Jales, enviado 
à Câmara pelo prefeito Luis Henrique 
Moreira (PSDB), a pedido de vereadores 
e que carece de aprovação imediata, 
face ao parco tempo para que os con-
tribuintes possam aderir ao programa 
(até 31 de Maio).

Em Ouroeste o prefeito Alex Sakata 
já instituiu o parcelamento mediante 
legislação específica. no caso de pa-

gamento à vista os devedores terão 
até 90% de desconto dos juros e mul-
tas. O prazo para obter os benefícios 
de parcelamento ou desconto de até 
90% dos juros no pagamento à vista 
é a partir do dia 25 de março e vai até 
o dia 22 de junho de 2021. As pesso-
as com dívidas deverão comparecer 
no setor de tributos da Prefeitura de 
Ouroeste.

O benefício vale para débitos venci-
dos até 31 de Dezembro de 2020.
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à  COVID-19

na sessão ordinária, reali-
zada no dia 5 de abril, todos 
os vereadores, da Câma-
ra Municipal de Ouroeste, 
apoiaram a ideia de “Moção 
de Aplausos e Reconhecimen-
to”, apresentada pelo vere-
ador Carlito Pereira gomes 
(PP). A homenagem é para 
os profissionais da saúde do 
município de Ouroeste.

“O mundo enfrenta uma 
guerra contra um vírus que 
mudou completamente o dia a 
dia da humanidade, e um front 
incansável ganhou destaque 
na batalha: profissionais de 
saúde, que hoje mais do que 
nunca, contribuem para a vida, 
dando o melhor em prol do 
outro todos os dias. Enquanto 
a sociedade luta pela sobre-
vivência física e econômica, 
eles entram em cena como 

heróis para acolher e garantir a 
saúdedas pessoas acometidas 
pela doença. Médicos, enfer-
meiros,psicólogos, farmacêuti-
cos, assistente social, agentes 
comunitários, fisioterapeutas, 
e seus respectivos técnicos e 
auxiliares, atendentes, pes-
soal da limpeza, motoristas e 
outros integrantes que com-
põem a linha de frente”, cita 
o vereador. 

Todos os vereadores foram 

unanimes acatando pronta-
mente a“Moção de Aplausos e 
Reconhecimento” a todos es-
tes profissionais quemerecem 
todo respeito e gratidãopela 
dedicação e comprometimento 
com a profissão e com a vida.

“MOÇÃO DE PEsAR” 
A Câmara Municipal de 

Ouroeste, através dos vere-
adores,prestou homenagem 
póstuma às famílias enlutadas 
pelo falecimento de membros 

queridos decorrente da Co-
vid-19.

“Apresentamos publica-
mente nossos sentimentos 
de pesar aos familiares nos 
solidarizando nesta hora de 
dor. Aos familiares, o nosso 
fraternal abraço, com votos de 
pesar, e irrestrita solidariedade 
pelas tristes e irreparáveis 
perdas, aos quais expressamos 
as nossas sinceras condolên-
cias”, destacam os vereadores.

na última terça-
feira, dia 6, em 
sessão ordinária 
na Câmara Mu-

nicipal de Fernandópolis, os 
vereadores aprovaram pro-
jeto de autoria do prefeito 
André Pessuto, que objetiva 
repassar à Santa Casa o valor 
de R$ 282 mil para custear a 

abertura de 10 leitos de en-
fermaria para tratamento da 
Covid-19. 

Segundo apurou a repor-
tagem, o recurso também 
será usado para custear mais 

Os vereadores de Ouroeste 
apresentaram, em sessão or-
dinária, realizada na segunda-
feira, 5, a indicação que trata 
da prorrogação na cobrança de 
impostos e taxas do município. 
A iniciativa é do presidente 
João Carlos Romeira (PP) que 
contou com o apoio de todos 
os vereadores.

O objetivo da indicação é 
promover um alívio aos em-
presários que estão sofrendo 
com os impactos econômicos 
consequentes da pandemia do 
coronavírus (Covid-19). O au-
tor da indicação, o presidente 
João Romeira justifica que 

Decretos restritivos Estadual 
e Municipal. A concessão, 
segundo ele, traria um alento 
à população e um prazo mí-
nimo para que a economia 
municipal tivesse condições 
de se recuperar ou, ao menos, 
voltar ao normal.

Os vereadores, bem como 
os comerciantes que estão 
cumprindo o Decreto, estão 
preocupados com a saúde 
pública, mas buscam uma 
flexibilização do poder público 
pedindo ao Prefeito Municipal, 
que prorrogue o pagamen-
to dos tributos, em razão da 
suspensão das atividades 
comerciais e de serviços no 
município, determinada pelo 

último decre-
to que tem 
por objetivo o 
combate à dis-
seminação da 
Covid-19, es-
pecialmente 
do imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(iPTU), do imposto Sobre Ser-
viços de Qualquer natureza 
(iSSQn) e Taxas (de qualquer 
natureza), passando o paga-
mento à vista dos impostos, 
bem como, o pagamento da 
parcela com vencimento no 
mês de abril de 2021 e dos 
meses subsequentes, para o 
mês de Outubro de 2021, sem 
o acréscimo de juros e multas.
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Aprovado pela
Câmara repasse à
Santa Casa; 10 leitos
serão abertos
O projeto foi aprovado pelo Legislativo na última sessão 

4 leitos de UTis para trata-
mento de pacientes com a 
infecção.

Com a implantação dos 

referidos leitos, o prefeito 
André Pessuto espera habi-
litação por parte do governo 
do Estado de São Paulo, con-

forme compromisso e orien-
tação da DRS (Departamento 
Regional de Saúde), de São 
José do Rio Preto.

Aprovado pelos vereadores, R$ 282 mil para custear a abertura de 10 leitos de enfermaria

Presidente João Romeira pede prorrogação de
prazo para pagamento dos tributos municipais 

à  OUROESTE

A indicação visa amenizar despesas imediatas de comerciantes diante das consequências econômicas sofridas com a pandemia

O objetivo da indicação é promover um alívio aos empresários que estão
sofrendo com os impactos econômicos consequentes da pandemia

“Passamos por tempos difíceis, mas, 
também tempos de valorizar as pes-
soas tão essenciais, que se dedicam 
e fazem o melhor em defesa da vida. 
Agradecemos e reconhecemos o 
compromisso, a humanização e a 
dedicação dos trabalhadores da 
saúde que, ao cuidarem do outro, 
cuidam de todos nós”, cita vereador 

Legislativo de Ouroeste aprova ‘Moção de 
Aplausos’ apresentada por Carlito Gomes

à  HOMENAGEM 

A homenagem é para os profissionais da saúde do município 

a finalidade é de contribuir 
com redução das despesas 
imediatas dos comercian-

tes, profissionais liberais e 
das famílias Ouroestenses, 
durante o período mais crí-

tico, em que estão de portas 
fechadas, sem poder exercer 
suas atividades, em face de 

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Ouroeste

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Câmara de Ouroeste
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na última terça-feira, 
dia 6, em sessão 
ordinária, realizada 
na Câmara Muni-

cipal de Macedônia,os vere-
adores arquivaram orelatório 
de investigações produzido 
pela Comissão Especial de in-
quérito 01/2021, que objetivou 
apurar a denúncia de supostas 
irregularidades envolvendo 
a presidente Monica Vieira.

De acordo com o presidente 
da Comissão Especial de in-
quérito, Paulinho Martinelli, 
os fatos serão encaminhados 
para o Ministério Público. Se-
gundo o relator da Comissão, 
Rodrigo Marcomini, o relatório 
foi amplamente técnico, não 
contendo qualquer irregula-
ridade em seu conteúdo. A 

intenção da Comissão era criar 
uma Comissão Processante 
contra a presidente.

ENtENDA O cAsO
Há dois meses, a Prefeitura 

de Macedônia divulgou uma 
nota a respeito da denúncia 
em relação ao imóvel público 
usado por Monica. O Execu-
tivo salientou, na época, que 
somente tomou ciência de que 
o imóvel público, localizado na 
Rua Deputado Anízio Moreira, 
nº 123, estava sob o uso não 
oneroso da vereadora, nos 
primeiros dias do ano.

“Tendo em vista as várias 
famílias que passam por ne-
cessidades em nosso municí-
pio, achamos um ato imoral dar 
privilégios para um ou outro 
munícipe. Sendo assim, no pra-
zo de dois dias notificaremos 
a citada para que desocupe 

o imóvel. Destacamos ainda 
nossa estima e respeito pela 
senhora Monica Vieira”, citava 
a nota, na época.

Logo após a denúncia vir 
à tona, a vereadora Monica 
Vieira divulgou vídeo, por meio 
de uma rede social, esclare-
cendo a situação e o motivo 
de ocupar o referido imóvel 
público.    

“Quando o atual prefeito 
(Reginaldo Marcomini) veio 
até mim, eu perguntei o que 
seria feito a respeito do imóvel. 
Ele disse que quando tomasse 
posse, iria ver o que poderia 
ser feito e me avisaria. não foi 
o que aconteceu, infelizmente 
denunciaram”, salienta.

Ainda no vídeo, Monica 
exime a ex-prefeita Lucilene 
Marsola de culpa. “A ex-prefei-
ta não queria que eu entrasse 

no imóvel, mas 
eu precisava e 
fui humilde em 
morar no local. 
O meu traba-
lho é como fun-
cionária braçal 
da Prefeitura. 
O meu salário é de R$ 467,00. 
Eu realmente precisei da casa. 
ninguém sabia do meu salário. 
Hoje estou como vereadora, 
mas ainda não recebi o meu 
primeiro salário. Eu estou 
procurando outra casa pra 
alugar. Fiquei constrangida 
com a situação (denúncia). 
Achar casa em Macedônia 
não está fácil. Todos sabem 
disso. não precisava disso 
tudo (denúncia)”, destacava, 
na ocasião, Monica Vieira, elei-
ta vereadora, em Macedônia, 
nas eleições 2020.

A Prefeitura de Ouroeste 
comunicou aos contribuin-
tes que está aberto o parce-
lamento de débitos vencidos 
até o dia 31 de dezembro de 
2020 em até 36 vezes. no 
caso de pagamento à vista 
os devedores terão até 90% 
de desconto dos juros e mul-
tas. O prazo para obter os 
benefícios de parcelamento 
ou desconto de até 90% dos 
juros no pagamento à vista 
teve início no dia 25 de mar-
ço e vai até o dia 22 de junho 
de 2021. 

As pessoas com dívidas 
deverão comparecer ao Se-
tor de Tributos da Prefeitura 
de Ouroeste. O atendimento 
até o dia 9 de abril foi home 
office pelo telefone (17) 3843-
3850 ou pelo e-mail: lancado-
ria@ouroeste.sp.gov.br. 

A partir da próxima segun-
da-feira, dia 12, a Prefeitura 
fará o atendimento presen-
cial com limite de pesso-
as, seguindo as normas de 
prevenção ao Covid-19. Os 
contribuintes, que não re-
gularizarem os seus débitos 
tributários, estarão sujeitos a 
execução fiscal ou protesto.

à  COMISSÃO PROCESSANTE

Câmara da região arquiva 
relatório que propôs
CP contra presidente
De acordo com o presidente da Comissão Especial de inquérito, 
os fatos, agora, serão encaminhados ao Ministério Público

A intenção da Comissão era criar uma Comissão Processante contra a presidente Monica Vieira 

à  ATÉ 36 VEZES

Ouroeste abre 
parcelamento 
de débitos 
anteriores a 
dezembro de 2020 
O parcelamento terá descontos de até 90% 
dos juros e multas no pagamento à vista

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas



A6 | Saúde | SáBADO, 10 DE ABRiL DE 2021  

à  EM NOTA

à  UPA

à  AÇÃO SOLIDÁRIA

Após realizar doação de R$ 
43,4 mil para a Santa Casa 
no último dia 24 de março, a 
campanha “RespirAção” or-
ganizada pela Acif, divulgou 
na quinta-feira, 8, um relató-
rio listando equipamentos e 
materiais médicos adquiri-
dos para a UPA. O valor total 
arrecadado pela campanha 
já ultrapassou os R$ 200 mil.

O valor total dos produtos 
é de R$ 18.320,00, e parte de-
les já foram entregues para 
a UPA de Fernandópolis. A 
lista conta com: válvula de 
cilindro com uma saída de 
oxigênio, válvula de cilindro 
com fluxômetro de oxigênio, 
fluxômetro de oxigênio, más-
cara de alta concentração 
adulto, reanimador pulmo-
nar manual tipo ambu adulto 
Missouri, oxímetro de dedo, 

tomada dupla para oxigênio, 
laringoscópio adulto com 3 
lâminas curvas números 3,4, 
e 5 em aço inox Sensor de 
oxímetro adulto dixtal Cabo 
de ECg 5 vias dixtal, otos-
cópio completo com 05 espé-
culos de diferentes calibres, 
sem reforço metálico, com 
lâmpada tipo LED, lâmpa-
da LED para laringoscópio, 
braçadeira para Pni adulto 2 
vias, aspirador Venturi para 

rede canalizada de ar com-
primido, tubo de silicone rolo 
com 15 mts, máscara ventu-
ri adulto e aluguel de uma 
bomba de infusão. 

Além disso também foram 
adquiridas 100 caixas do me-
dicamento de versa 20mg 
c/1 seringa, no valor de R$ 
2.750,00.De acordo com o pre-
sidente da Acif, Saulo Marin, o 
restante do material deve ser 
entregue em cerca de 10 dias.

O município de Ouroeste 
está em 7º lugar no ranking 
dos municípios que mais 
aplicaram as doses da vacina 
contra Covid-19, no Estado 
de São Paulo, por percentual 
de distribuição.

Oficialmente o município 
recebeu 1842 doses e aplicou 
1901, sendo assim, a vacinação 
supera o número recebido de 
doses em 59 aplicações. isso 
só foi possível porque alguns 

frascos da vacina vieram com 
doses excedentes, e o muni-
cípio as utilizou seguindo o 
plano de priorização do estado 
e registrou no vacinaja.

A Secretaria de Saúde 
de Ouroeste, em nome dos 
profissionais da saúde res-
ponsáveis pela vacinação, 
reafirma o compromisso com 
a transparência e a ética em 
todas as suas ações.

Os dados estão disponíveis 
em https://vacinaja.sp.gov.
br/vacinometro/

Foi oficialmente cance-
lada a instalação do 
Hospital de Campa-
nha de Fernandópo-

lis, anunciada pelo governo 
Estadual, para o tratamento 
de pacientes com a Covid-19.

De acordo com a Secretaria 
de Estado da Saúde, o Hos-
pital de Campanha não será 
instalado, porque a secretaria 
optou pela expansão de leitos 
em outras unidades.

na quinta-feira, em nota, 
disse que o Hospital de Base 
de São José do Rio Preto teve 
a ampliação de mais 20 leitos 
de UTi, além de outros 10 lei-
tos na região de Jaci e 15 ao 
Hospital Emílio Carlos, em Ca-

tanduva, ex-
clusivos para 
o tratamento 
de pacientes 
diagnostica-
dos com a do-
ença.

Um segundo 
Hospital de Campanha anun-
ciado pelo governo Estadual 
foi o de Andradina, que foi 
instalado no Ambulatório Mé-
dico de Especialidades (AME) 
e está com quatro leitos de 
enfermaria em funcionamento.

no total, foram anunciados 
10 leitos de UTi e outros 10 de 
enfermaria no local. Sobre o 
funcionamento de parte dos 
leitos, a Secretaria de Estado 
da Saúde disse que o hospital 
está em ativação gradativa.

A população de Mira Estrela 
promoveu uma ação solidária 
em prol à Santa Casa de Fer-
nandópolis. na última quar-
ta-feira,7, foram entregues 
20 mil luvas “descarpack” 
profissionais para o hospital. 

A doação foi recebida pelo 
provedor Marcus Chaere pelos 
responsáveis pela capitação, 
Marcos Paulo e Franciele.

A voluntária Rosiclei do “Brás” 
realizou uma campanha entre 
amigos e arrecadou R$ 12.620,00, 
valor que possibilitou a aquisi-
ção das luvas com o apoio do 
ex-prefeito Macarrão e, da atual 
prefeita, Priscilla do Prado.

Instalação de Hospital de Campanha em 
Fernandópolis é oficialmente cancelada

Hospital não será instalado porque a Secretaria de Saúde optou pela expansão de leitos em outras unidades da região

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 
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UPA recebe mais de R$ 18 mil em equipamentos

Campanha “RespirAção” entrega 
mais de R$ 18 mil em equipamentos 

População de Mira Estrela doa
20 mil luvas à Santa Casa local

Doação visa ajudar a instituição no combate contra a Covid-19

Foram entregues 20 mil luvas “descarpack” profissionais para o hospital
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A entrega aconteceu na última quarta-feira 
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à  COVID-19

Ouroeste é o 
7º município 
que mais 
vacina em SP
O ranking leva em consideração a
porcentagem da população imunizada
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à  O VALOR DA VIDA

Em busca de informa-
ções sobre o cance-
lamento da autoriza-
ção para o custeio de 

4 leitos de UTi Covid na Santa 
Casa de Fernandópolis, “O 
Extra.net” entrou em contato 
com o Ministério da Saúde 
e a Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo.

Enquanto o órgão federal 
não respondeu aos questiona-
mentos até a conclusão des-
ta matéria, a pasta estadual, 
alegando que o “Ministério da 
Saúde é o responsável pelo 
credenciamento e autorização 
de leitos de UTi em todo o Bra-
sil, bem como pelo custeio da 
assistência”, chegou a sugerir 
uma “consulta ao governo 
federal quanto às portarias”. 

Santa Casa contabiliza déficit de R$ 45 mil após 
descredenciamento de 4 leitos de UTI Covid 

Registro da UTi Covid na Santa Casa de Fernandópolis, quando
a unidade ficou apta a iniciar os atendimentos, em março de 2020

 JOãO LEONEL

contato@oextra.net

VEJA NOTA OFICIAL DA SANTA CASA

6-) E o número de pedidos para no-
vas vagas de UTi de Covid-19, qual o 
déficit de vagas para esse tratamento 
intensivo?

7-) Quantos óbitos já foram registrados 
no estado de São Paulo (e no Brasil) por 
falta de leitos de UTi de Covid-19?

8-) Quais municípios registram situa-
ção mais grave atualmente por falta de 
UTi de Covid-19?
================================

QUANTO É O CUSTO
DIÁRIO DE CADA LEITO
DE ‘UTI COVID’?
A Santa Casa de Fernandópolis pos-

suía, até 5 de abril, 14 leitos de UTi Covid 
credenciados, e devidamente custeados, 
pelo Ministério da Saúde.

Após a decisão do governo federal, 
são 5 dias sem contar com verba para 
arcar com os custos desses 4 leitos, o 
que gerou uma “dívida” de R$ 45 mil.

De acordo com o hospital, cada leito de 
UTi Covid gasta em torno de R$ 2.233,00 
por dia. E essa conta fica ainda maior se 
lembrarmos que desde o dia 3 de março, 
“em caráter de emergência”, a Santa 
Casa de Fernandópolis disponibilizou 
cinco leitos extras, com custeio próprio, 
a fim de atender pacientes acometidos 
pela Covid-19.

Ou seja, além dos R$ 45 mil de prejuízo 
com a decisão, ou omissão, do Ministé-
rio da Saúde, a Santa Casa, devido ao 
grande número de pacientes em estado 
grave que necessitavam de atendimento 
de urgência, contabiliza outros R$ 420 
mil de déficit com ‘UTi Covid’.

Quase meio milhão de reais de dívidas 
por salvar vidas. 

Nota Oficial
cANcElAMENtO DE 
AUtORizAÇÃO DE lEitOs
Em face da publicação no Diário Ofi-

cial da União desta segunda-feira, dia 
05 de abril, da Portaria gM/MS nº 599, 
de 31 de março de 2021 que “cancela a 
autorização de leitos de Unidades de 
Terapia intensiva - UTi, para atendimen-
to exclusivo dos pacientes COViD-19”, 
desautorizando 04 leitos da Santa Casa 
Fernandópolis, esclarecemos que a fo-
mos surpreendidos com tal publicação.

informamos que assim que tomamos 
conhecimento, oficiamos o Departamen-
to Regional de Saúde de São José do Rio 
Preto (DRS-XV), órgão da Secretaria da 
Saúde do Estado de São Paulo para que 
nos fornecesse esclarecimentos.

O DRS-XV informou que “solicitou 
autorização de um total de 14 leitos 
através do Sistema SAiPS/MS no dia 
18/02/2021, autorizado no dia 02/03, e 
publicado através das Portarias nº. 373 
de 02/03/2021 e nº. 431 de 11/03/2021”.

O Departamento esclareceu ainda que 
“segundo o Ministério a desautorização 
de 4 leitos se deve ao fato de que na 
data da publicação da Portaria nº. 431, 
o Plano de Contingência vigente era o 
da 12ª Remessa (CiB 9) onde constava 
somente 10 leitos. Com a publicação da 
13ª Remessa feita através da CiB 33 de 
19/03/2021 publicada em 20/03/2021”, 
comprometendo-se a providenciar, no-
vamente “a solicitação ao Ministério da 
autorização da habilitação de 4 novos 
leitos”.

Quanto ao artigo 2º da Portaria que 
cancelou a autorização, o Departamen-

to de Saúde esclareceu que “não haverá 
devolução por parte do prestador (Santa 
Casa) já que o mesmo não recebeu o re-
ferido repasse”.

Desta forma, a Santa Casa Fernandópolis 
aguarda as providências administrativas 
entre a Secretaria de Estado da Saúde 
e o Ministério da Saúde para a reversão 
da portaria e credenciamento dos leitos 
de forma com que os recursos a serem 
repassados possam cobrir o custeio dos 
mesmos desde seu credenciamento inicial 
por meio da Portaria gM/MS nº 373, de 2 
de março de 2021.

REFERÊNCIA LEGAL
Portaria gM/MS nº 599, de 31 de março 

de 2021 (cancela autorização de 04 leitos 
de UTi Covid-19 da Santa Casa Fernandó-
polis), acesso em https://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-599-de-
31-de-marco-de-2021-311880269 

Portaria gM/MS nº 373, de 2 de mar-
ço de 2021 (autorizando 04 leitos de UTi 
Covid-19 da Santa Casa Fernandópolis), 
acesso em https://www.in.gov.br/en/
web/dou/-/portaria-gm/ms-n-373-de-2-
de-marco-de-2021-306210095
================================

O QUE NOS CABE...
A Secretaria Estadual da Saúde afirma 

também que “o governo do Estado de 
SP tem feito sua parte ao lado dos mu-
nicípios para expandir a rede de saúde 
e enfrentar o aumento de casos e inter-
nações verificado nesta segunda onda 
da pandemia de COViD-19. Mesmo sem 
o credenciamento por parte do governo 
Federal. nesse sentido, a pasta tem in-
vestido na ampliação de leitos e somente 
no mês de março anunciou a abertura de 

mais de 1 mil leitos e 12 hospitais de cam-
panha. Até abril, o estado terá mais de 9,2 
mil leitos de UTi, contra 3,5 mil antes da 
pandemia. O Departamento Regional de 
Saúde (DRS) de São José Rio Preto conta, 
hoje, com 337 leitos de UTi e 151 de en-
fermaria exclusivos para pacientes com a 
doença. Mesmo com a contínua expansão 
de leitos e manutenção da assistência, 
é importante que a população respeite 
a Fase Emergencial do Plano São Paulo, 
use máscaras, respeite o distanciamento 
social e fique em casa”.   
================================

Confira o complemento das infor-
mações que a Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo enviou para o 
“O Extra.net”:

AUMENTO EXPONENCIAL 
DE INTERNAÇÕES
Devido ao recrudescimento da pande-

mia de COViD-19 e o aumento exponen-
cial de internações, a sobrecarga na rede 
de saúde já é uma realidade em diversos 
locais e os serviços do SUS esforçam-se 
para garantir assistência adequada e 
oportuna a todos. isso é feito para de-
mandas das 645 cidades do Estado, inde-
pendentemente da doença do paciente. 
O mesmo ocorre por parte da Central 
de Regulação estadual, que funciona 24 
horas por dia como mediadora entre os 
serviços de origem e de referência. Seu 
papel não é criar leitos, mas auxiliar na 
identificação de uma vaga no hospital 
mais próximo e apto a cuidar do caso. 
nenhuma negativa parte deste serviço, 
que é apenas intermediário. Cada solici-
tação é avaliada por médicos reguladores, 
sendo crucial a atualização do quadro 

clínico, estabilização e deslocamento 
seguro do paciente. 

TRANSFERÊNCIAS 
ULTRAPASSAM 100%
“A demanda de transferências para casos 

de COViD-19 registradas na Cross cresceu 
117% em comparação ao pico da pandemia: 
atualmente, são cerca de 1,5 mil pedidos por 
dia, contra 690 em junho de 2020, quando 
foi o auge da primeira onda. Cerca de 35% 
das solicitações diárias referem-se a leitos 
de UTi. Já houve mais de 190 mil regulações 
de COViD-19 desde março do ano passado. 
A regulação depende da disponibilidade 
de leitos e de condição clínica adequada 
para que o paciente seja deslocado com 
segurança até o hospital de destino.
================================

As seguintes perguntas feitas pelo 
“Extra.net”, tanto à Secretaria Estadu-
al quanto ao MS, ainda sem respostas:

1-) Esses 4 leitos já foram liberados?
2-) Se não foram, há uma data para que 

sejam devidamente credenciados, ou não 
serão, definitivamente, disponibilizados 
para a Santa Casa de Fernandópolis?

3-) Quem irá arcar com os custos dos 
leitos sem credenciamento, Santa Casa 
de Fernandópolis, governo estadual ou 
governo federal?

4-) Qual a situação no estado de São 
Paulo (e no Brasil) em relação a vagas em 
UTi de Covid-19? Qual o tamanho dessa 
fila, quantas pessoas estão aguardando 
por essas vagas?

5-) Qual o ritmo de abertura de novas 
vagas para UTi de Covid-19 no estado de 
São Paulo (e no Brasil)? Quantas novas 
vagas foram criadas nas últimas semanas, 
nos últimos 30 dias, se possível?



à  CEMEI ÂNGELO FINOTO 

A UPA (Unidade 
de Pronto Aten-
dimento), de Fer-
nandópolis, desde 

quarta-feira, dia 7, atende 
apenas pacientes infectados 
ou com suspeitas de Covid-19 
e a ala de clínica geral e emer-
gencial atenderá na CEMEi 
Ângelo Finoto, situada ao 
lado da UPA, zona sul do mu-
nicípio.

informações 
dão conta de 
que a escola 
foi adaptada 
com toda a 
estrutura ne-
cessária para 
atendimento 
ao paciente. Para o tratamen-
to dos pacientes infectados 
pela Covid-19, a UPA deixou 
de ser uma unidade hospita-
lar de 24h e passou a manter 
os pacientes internados.

Desde o dia 20 de março, a 
Prefeitura de Valentim gentil, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, passou a 
identificar pacientes suspeitos 
e confirmados da doença por 
meio de pulseiras.

Segundo balanço apresen-
tado pela pasta, na quinta-
feira, dia 8, foram colocadas 
143 pulseiras amarelas em 
pacientes suspeitos da do-
ença, 86 pulseiras vermelhas 
para pacientes confirmados e 
duas multas foram aplicadas. 

A pulseira de identificação é 
colocada pelos Agentes Sani-
tários e Agentes de Saúde. Os 
profissionais de saúde orien-
tam ainda quanto as medidas 
sanitárias a serem seguidas.

Ao lado da 
UPA, escola é 
adaptada para
atendimento
clínico
A Unidade de Pronto Atendimento de 
Fernandópolis está exclusiva para Covid-19

Em Fernandópolis, CEMEi Ângelo Finoto é adaptada para atendimento clínico 
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responsável, no momento de 
receber alta.

Se antes de atestada a ausên-
cia de Covid-19 no indivíduo, 
este retirar ou romper a pulseira, 
ou se acaso for autuado violando 
o isolamento, comparecendo em 
lugares ou em contato próximo 

fora de residência, etc., será 
submetido às sanções previstas 
no Decreto. 

Em Valentim gentil, para 
informações e denúncias, o 
telefone para contato que 
também é WhatsApp é o: 
(17) 99155-8242.

diagnóstico laboratorial.
Se após o diagnós-

tico laboratorial ou se 
por meio de testagem 
clínica o indivíduo for 
diagnosticado com 
Covid-19, receberá 
a pulseira vermelha, 
devendo permanecer 
com ela durante todo o 
tratamento, somente po-
dendo ser retirada pelo 
médico, enfermeiro ou 
técnico de enfermagem 

A pulseira de 
identificação é colocada 

pelos Agentes Sanitários 
e Agentes de Saúde

As multas foram aplicadas por descumprimento do isolamento social

à  MEDIDAS SANITÁRIAS

Moradores de cidade que
adotou pulseiras aos pacientes
com Covid-19 são multados 

Para o prefeito Adilson Se-
gura, as pulseiras servem não 
só para identificar o paciente 
com Covid, mas para que a 
comunidade denuncie quem 
está positivo e desrespeita 
o isolamento social. “É um 
momento delicado para saú-
de. Estamos com os hospitais 
regionais lotados e alguns pa-
cientes aguardam vaga em UTi 
em nosso pronto socorro. As 
pulseiras são de identificação, 
para que o paciente infectado 
ou suspeito de infecção, siga 
as medidas sanitárias e evite 
a disseminação da Covid-19”, 
disse o prefeito.

PUlsEiRAs
Ao dar entrada com sinto-

mas ou por qualquer outro mo-
tivo ser considerado suspeito 
de contaminação de Covid-19, 
o indivíduo receberá a pulsei-
ra de cor amarela, devendo 
permanecer com ela até o 
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Casa & Rancho

Mais agilidade no atendimento
Fale conosco pelo

WhatsApp: (17) 99177-2555

SáBADO, 10 DE ABRiL DE 2021  |  Geral | A9

O FrigOestrela dispOnibiliza vagas de empregO para
“PCD - Pessoas com Deficiência”

interessados enviar currículo e laudo médico para rh@frigoestrela.com.br

Informações: (17) 3833-2800
Chácara aparecida, s/n - zona rural - estrela d’Oeste-sp
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à  ESPERANÇA E FORÇA!

publicações

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.

na noite da última 
quinta-feira, dia 8, 
a Prefeitura de Fer-
nandópolis, por meio 

das redes sociais, informou que 
a usina de oxigênio, que irá con-
tribuir para o tratamento das 
pessoas contaminadas com a 
Covid-19 e que estão na UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento), começou a funcionar.

O anúncio a respeito do início 
da operação da usina também foi 
feito pelo prefeito André Pessuto, 
em sua rede social. “informo a 
população que a usina acaba 
de ser ligada (quinta à noite) 
e funcionou perfeitamente. Já 
estamos mandando oxigênio 
aos pacientes internados”, 
salientou.

A postagem do prefeito 
viralizou rapidamente e foi 
motivo de muita comemora-
ção da população de Fernan-
dópolis. “graças a Deus! Que 
Deus abençoe a todos doen-
tes, profissionais da saúde e 
os envolvidos nesse projeto”, 
destacou uma internauta. “Que 
notícia maravilhosa. Eu tenho 
algumas amigas internadas lá 
e no oxigênio”, acrescentou 
mais uma internauta, entre 
diversos relatos de esperança 
junto à referida publicação. 

PRiMEiRAs ciDADEs
Fernandópolis é uma das 

primeiras cidades do Brasil 
que contará com uma usina 
própria de oxigênio, dando uma 
maior segurança diuturnamente 
aos pacientes atendidos que 
necessitarem do produto.

“Hoje, a 
maior dificul-
dade que todos 
os municípios 
passam é o 
abastecimento 
e carregamen-
to de oxigênio. 
normalmente a UPA de Fer-
nandópolis gasta em torno 
de 18 cilindros de oxigênio 
por mês e nesse período tão 
intenso da pandemia, com o 
aumento de casos graves da 
Covid-19, gastamos mais de 
25 cilindros por dia. A usina 
vem pra resolver esse grande 
problema, vai estar interligada 
em toda rede de oxigênio da 
UPA. Acreditamos muito que 
nossa demanda vai diminuir”, 
completou o secretário de Saú-
de, ivan Veronesi.

 
 
 
 
 
 
 

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO 
SELECIONA PARA: 

NÚCLEO DE HEMOTERAPIA DE FERNANDÓPOLIS 
ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

 
ENFERMEIRO JR I-A 

 
PERÍODO DE INSCRIÇÃO:  

 
DATA: 12/04/2021 a 15/04/2021 

 
As inscrições serão efetuadas através da Internet no 

endereço: 
http://www.hemocentro.fmrp.usp.br/gestao/processo-

seletivo/ 
Ao efetivar a inscrição, o candidato, sob as penas da lei, 
declara:  
a) Escolaridade: possuir diploma de graduação de 
Enfermagem;  
b) Possuir carteira de registro profissional na função de 
enfermeiro, registrada no COREN ou protocolo de 
solicitação de inscrição; 
c) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
d) Idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data 
da inscrição; 
e) No caso de deficiente físico, apresentar atestado 
médico descrevendo o tipo e o grau de deficiência; 
f) No caso de sexo masculino, estar quite com o serviço 
militar; 
g) É recomendável que o candidato resida em 
Fernandópolis, pois a carga horária é de 40 (quarenta) 
horas semanais sob o regime da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho) em escala de revezamento; 
f) Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas 
neste Edital. 
Taxa: R$ 65,00 
Jornada de trabalho – 40 h/semanais. 
N.º vagas: 01 (uma) vaga. 
O Edital na íntegra nº 05/2021 encontra-se no site 
http://www.hemocentro.fmrp.usp.br. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000513-68.2020.8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro de Fernandópolis, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato Soares de Melo Filho, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LILIAN ROBERTA METTA, Brasileira, Solteira, Enfermeira, CPF 314.149.598-00, com endereço à Rua Bahia, 
1711, Coester, CEP 15603-093, Fernandopolis - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese, que: "é credor do polo passivo decorrente do título descrito na inicial no valor de 
R$ 107.290,63". Encontrando-se a parte ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, após fluído o prazo de 20 (vinte) dias deste edital, passará a correr o prazo de 03 
(três) dias para o pagamento da dívida devidamente atualizada, custas e despesas processuais, além de honorários 
advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento), nos termos do art. 827, do CPC. Registre-se que, em caso de 
pagamento integral do débito, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Registre-se, também, a 
possibilidade de oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das peças 
processuais relevantes, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil. Ciência ao 
executado que o valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, 
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o 
trabalho realizado pelo advogado do exequente (art. 827, §2º, NCPC). Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Fernandopolis, 15 de dezembro de 2020. K-10e13/04

Contador: Paulo Henrique Moro  - CPF: 415.275.678-00 - CRC: 1SP320164/O-2

Balanço Patrimonial / Ativo  16.943.290,17
Ativo Circulante         15.020.257,01
Disponível               37.942,39
Clientes           1.219.457,59
Duplicatas a Receber              877.848,19
Cheques a Receber              341.609,40
Outros Créditos               23.629,41
Estoque         13.439.969,22
Investimentos              299.258,40
Ativo Não-Circulante    1.923.033,16
Empréstimos           1.246.928,10
Imobilizado               75.175,06
Intangível                    930,00
Investimentos              600.000,00

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020
Descrição  Valores
Receita Bruta  610.000,00
Deduções da Receita Bruta (-) -  36.135,95
CMV -  610.000,00
Despesas com Vendas - 3.802,17
Despesas Administrativas - 403.242,91
Despesas em Geral -  497.838,17
Receitas Financeiras 56.187,01
Despesas Financeiras -  681.516,54
Outras Receitas Operacionais 915.401,15
Receitas Nao Operacionais 9.924,33
(-) Prejuizo do Exercicio em Curso - 641.023,25

S4 Adminstração e Participações S.A.
CNPJ: 15.454.001/0001-83

Demonstrações Financeiras em Período 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020

Responsável: José Sequini Junior - CPF: 054.646.478-56

Balanço Patrimonial / Passivo  16.943.290,17
Passivo Circulante           8.601.237,44
Empréstimos e Financiamentos              100.000,00
Fornecedores           7.357.788,01
Obrigações Tributárias               13.619,43
Outras Obrigações           1.129.830,00
Passivo Nao-Circulante    3.448.354,44
Passivo Exigível a Longo Prazo           3.448.354,44
Empréstimos           3.018.763,34
Aporte para Futuro Aumento de Capital              429.591,10
Patrimônio Líquido    4.893.698,29
Capital Subscrito              656.000,00
Reserva de Lucro           4.237.698,29

Zeus Participações Administração e Investimentos S.A.
C.N.P.J.: 24.155.174/0001-91

Demonstrações Financeiras em Período 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2020

Ativo 917.512,28
Ativo Circulante 1.200,00
Disponivel 1.200,00
Caixa 1.200,00
Caixa Geral 1.200,00
Ativo Não - Circulante 916.312,28
Investimentos 916.312,28
Outras Participações Societárias 916.312,28
(-) S4 Administração e Participações Ltda 260.312,28
S4 Administração e Participações Ltda 656.000,00

Passivo 917.512,28
Passivo Não - Circulante 4.016,33
Passivo Exigível a Longo Prazo 4.016,33
Empréstimos 4.016,33
Empréstimos Secol Materiais para

Construção Ltda 4.016,33
Patrimônio Líquido 913.495,95
Capital Subscrito 657.200,00
Capital Social 657.200,00
Capital Social 657.200,00
Reserva de Lucro 256.295,95
Reserva de Lucro 256.295,95
(-) Prejuizo do Exercício em Curso -643.290,93
Lucros Acumulados 899.586,88

Contador : Paulo Henrique Moro
CPF: 415.275.678-00 - CRC: 1SP320164/O-2

Responsável:
José Sequini Junior - CPF: 054.646.478-56

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2020
Despesas Administrativas -641.442,93
 Taxas Diversas -419,68
 Equivalencia Patrimonial -641.023,25
Despesas em Geral -1.848,00
 Propagandas e Publicidades -1.848,00
(-) Prejuizo do Exercício em Curso -643.290,93

Todas as unidades de Saúde 
de Fernandópolis iniciaram 
nesta sexta-feira, 9, o período 
de vacinação para o público 
de 72 a 74 anos tomarem a 
segunda dose da Coronavac.

As pessoas nessa faixa etária 
devem procurar a unidade de 
Saúde mais próxima de sua 
residência no horário das 14h 
às 16h30, munidas do compro-
vante de vacinação da primeira 
dose e documentos pessoais.

NOVA EtAPA
na próxima semana, espe-

cificamente nos dias 12, 13 e 
14 de abril, será realizada a 
campanha de vacinação para 
os profissionais da Educação 
com idade acima de 47 anos.

A imunização acontecerá na 
Central da Saúde (Avenida: 
Milton Terra Verdi, 948 - Cen-
tro), das 13h às 16h.

Para receber a dose, todos os 
profissionais  da  Educação  da  
faixa  etária  elegível  deverão  
se  pré-cadastrar  no  site  do 
Vacina Já,   no  link  https://
vacinaja.sp.gov.br/educação.

A programação para a 
aplicação das vacinas em 

Usina de oxigênio implantada na UPA
traz alento aos fernandopolenses  

normalmente a Unidade gasta em torno de 18 cilindros de oxigênio por mês; 
com o aumento de casos da Covid-19, passou a se gastar mais de 25 cilindros por dia

Os equipamentos da usina vieram de Curitiba (PR) e chegaram a Fernandópolis na tarde de quarta-feira
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à  FERNANDÓPOLIS 

Profissionais da Educação começam
a ser vacinados na segunda-feira 
A imunização acontecerá na Central da Saúde, das 13h às 16h

Acesse: www.oextra.net

Fernandópolis é realizada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde, por meio da Vigilância 
Epidemiológica do município 

e acontece de acordo com o 
calendário de prioridades es-
tabelecido pelo Ministério da 
Saúde.
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à  ATÉ 18 DE ABRIL

Números da Covid-19 na microrregião

Valentim gentil acumula, até o fecha-
mento desta edição, 1.628 casos po-
sitivos, sendo que 1.492 pessoas se 
curaram. indiaporã registra 142 casos 

positivos e 135 curados. 

Mira Estrela apresenta 310 casos confirma-
dos para a Covid-19 e 292 curados, enquanto 
Macedônia registra 281 casos positivos e 262 
curados.

Foram registrados, nesta sexta-feira, dia 9, mais 

três óbitos por causa da doença, em Fernandópo-
lis. Tratam-se de três mulheres,  uma de 58 e uma 
de 68 anos, que estavam internadas na UPA  e 
uma de 89 anos, que estava hospitalizada no HB 
de Rio Preto. Todas tinham comorbidades.

Em Fernandópolis foram registrados, nesta sexta-feira, dia 9, mais três óbitos por causa da doença  
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O governo do Estado 
de São Paulo anun-
ciou nesta sexta-
feira, dia 9, o fim da 

fase emergencial de enfrenta-
mento à pandemia a partir da 
próxima segunda-feira, dia 12. 
Com a queda de internações 
por Covid-19, todas as 645 
cidades retornam para a fase 
vermelha até o próximo dia 
18. Porém, algumas restrições 
serão mantidas, como o toque 
de recolher das 20h às 5h e 
veto a cerimônias religiosas 
coletivas.

“A partir de segunda, avan-
çamos para a fase vermelha 
do Plano São Paulo. Essa me-
dida mostra claramente que o 
esforço feito pela população 
e pelo governo de São Paulo 
nas últimas semanas começa 
a dar resultados”, afirmou o 
Vice-governador e Secretário 
de governo Rodrigo garcia.

A fase emergencial está 
em vigor desde o dia 15 de 
março para frear o aumento de 
casos e mortes por Covid-19 
e reduzir a sobrecarga em 
hospitais públicos e particu-
lares. O recrudescimento da 
pandemia exigiu prorrogação 

na medida no dia 26 de março, 
com término previsto para 
11 de abril.

As medidas mais rígidas 
de restrição, o avanço na 
vacinação e a expansão de 
leitos hospitalares resultaram 
em decréscimo de 17,7% em 
novas internações e de 0,5% 
ao dia em UTis para pacien-
tes moderados e graves com 
coronavírus.

Com o retorno à fase ver-
melha, São Paulo volta a per-
mitir a retirada de produtos 
pelo consumidor diretamente 

nos locais de venda, como 
comércios, restaurantes e 
outras atividades, Porém, 
o atendimento presencial 
e venda no local continuam 
proibidos em todos os esta-
belecimentos.

As lojas de construção, 
que são serviços essenciais, 
podem voltar a contar com 
atendimento nas lojas segun-
do protocolos sanitários e de 
segurança. Também estão 
liberados os campeonatos 
esportivos profissionais a 
partir desta sexta (9), mas 

apenas após as 20h, reforço 
na testagem e normas mais 
rigorosas de controle para atle-
tas e integrantes de comissões 
técnicas e arbitragem.

Outras proibições da fase 
emergencial acabaram incor-
poradas à etapa vermelha e 
continuam em vigor a partir 
da próxima segunda. Além do 
toque de recolher noturno e do 
veto a celebrações religiosas 
coletivas, o governo de São 
Paulo manteve a recomen-
dação de escalonamento de 
horários de entrada e saída 

para trabalhadores da indús-
tria, serviços e comércio.

Os horários indicados são 
das 5h às 7h para entrada e 
das 14h às 16h para saída de 
profissionais da indústria; en-
trada das 7h às 9h e saída das 
16h às 18h para os de servi-
ços; e entrada das 9h às 11h 
e saída das 18h às 20h para 
os do comércio.

A recomendação de teletra-
balho também continua para 
todas as atividades adminis-
trativas do setor público e da 
iniciativa privada. Todas as 

Toque de recolher noturno é mantido 
na fase vermelha do Plano SP 
Outras proibições da fase emergencial acabaram incorporadas à etapa vermelha e continuam em vigor a partir da próxima segunda

medidas visam a redução de 
circulação urbana e a queda 
no fluxo de passageiros do 
transporte público.

REGRAs ViGENtEs:
l Restrição ao atendimento 

presencial de todos os ser-
viços não essenciais

REGRAs 
iNcORPORADAs

DA FAsE
EMERGENciAl:

l Toque de recolher das 20h às 
5h e reforço da fiscalização

l Recomendação de escalo-
namento na entrada e sa-
ída da indústria, serviço e 
comércios

l Obrigatoriedade de tele-
trabalho para todas as ati-
vidades administrativas

l Proibição de celebrações 
religiosas coletivas

MUDANÇAs:
l Permissão de realização de 

campeonatos esportivos 
profissionais após 20h, com 
testagem e protocolos sa-
nitários mais rígidos

l Permissão de retirada de 
produtos para shoppings, 
comércios, restaurantes e 
outras atividades

l Permissão de atendimen-
to presencial nas lojas de 
material de construção.

Toque de recolher das 20h às 5h e proibição de cerimônias religiosas coletivas continuam valendo
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