
PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 14/01/22
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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E mais: l Bolsonaro e Cia na região l Jales: R$ 12 milhões em recape l Justiça autoriza Faria a sair do Brasil.               Página A2

Câmara de Votuporanga 
é a mais ‘gastona’; de 
Fernandópolis a segunda
e Jales a terceira

Covid bate recorde de registros 
positivos na semana; Mais
247 casos foram confirmados 
nesta sexta-feira no município
Somente na quinta foram 470 casos; apesar do aumento, não há planos de se fechar o comércio local. Páginas A8 e A9

IPTU terá aumento mínimo
de 10,95% em Fernandópolis
Esta era uma das paustas da 1ª sessão extraordinária do ano na Câmara, que acabou cancelada

Uma sessão extraordiná-
ria, inicialmente marcada 
para quinta-feira (13), foi 
adiada, mas ainda cons-

tava na agenda das sessões do site 
do Legislativo. No expediente, três 
proposituras estão protocoladas, mas 
novos PLs e PLCs devem se somar a 
estas, incluindo o polêmico reajuste do 
funcionalismo municipal e o aumento 
do IPTU em Fernandópolis. Página A3

Recorde de novos casos neste início de ano e Santa Casa sem leitos para pacientes com
Covid-19 fazem “fujões” cederem ao que a ciência comprova: vacinação salva vidas

Um levantamento da reportagem 
junto à Secretaria Municipal da Saú-
de mostra que vem caindo o número 
de fernandopolenses que estão com 

o ciclo vacinal ainda incompleto. 
Os fujões da segunda dose são hoje 
aproximadamente 2 mil moradores, 
total que já foi superior a 4 mil. Nas 

últimas duas semanas quase mil 
pessoas concluíram a imunização. 
Outro detalhe que chamou a aten-
ção dos profissionais da Saúde foi 

a procura pela 1ª dose nas UBSs da 
cidade. Somente nesta semana mais 
de 100 pessoas decidiram se vacinar. 
Página A9

à  NEGACIONISTAS ASSUSTADOS

Procura pela segunda dose da vacina 
aumenta e quase 100 moradores 
tomaram a primeira nos últimos dias

PGM apura possíveis irregularidades na contratação de funcionários. Página A4

Central Park
tem até dia 20 para enviar 
esclarecimentos à Semutran

Mais de 5 mil 
crianças devem 
ser imunizadas em
Fernandópolis

 Página A10

“Pela primeira
vez não fui 
recebido pelo
prefeito para 
negociar 
reajuste”,
diz Senha

à  FUNCIONALISMO

“Pela primeira vez na história, um 
prefeito se nega a receber nossa dire-
toria para uma rodada de negociação. 
Protocolamos nossa pauta de reivindi-
cações no dia 14 de dezembro, e não 
tivemos resposta alguma, nenhum re-
torno para marcarmos uma reunião”, 
declarou Claudinei Senha. Página A5

Ouroeste altera 
data de retorno 
das atividades nas
Creches Municipais

 Página A6

Prefeitura 
anuncia Processo 
Seletivo para 
estagiários

 Página A3
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Agro paulista em alta!
Dados da Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento do Estado de SP, 
mostram que o agronegócio paulis-
ta aumentou em 9,5% suas expor-
tações em 2021 em relação a 2020, 
atingindo US$ 18,97 bilhões. As im-
portações aumentaram em 10,6%. 
O saldo foi de US$ 14,39 bilhões, 
9,1% superior a 2020. Os cinco prin-
cipais grupos na exportação foram 
complexo sucroalcooleiro (US$ 6,53 
bilhões), complexo soja (US$ 2,57 
bilhões), grupo de carnes (US$ 2,53 
bilhões), produtos florestais (US$ 
1,68 bilhão) e grupo de sucos (US$ 
1,59 bilhão).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conversão não!
E o ministro do STJ Humberto 
Martins (aquele mesma da deci-
são de Walter Faria) rejeitou pedi-
do do ex-prefeito de Dolcinópolis 
José Luiz Reis Inácio de Azevedo. 
Condenado um ano, nove meses 
e 23 dias de reclusão, ele plei-
teou no Tribunal a conversão da 
pena privativa de liberdade em 
restritiva de direitos. Zé Luiz foi 
considerado culpado por desvios 
ocorridos durante suas gestão na 
Prefeitura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bolsonaro e Cia na região
Está programado para 11 de feve-
reiro o desembarque do presidente 
e sua comitiva, especialmente do 
ministro de Infraestrutura Tarcísio 
de Freitas, candidatíssimo ao Palá-
cio dos Bandeirantes, em Rio Preto. 
O fundamento é inaugurar os 17,8 
quilômetros de duplicação na rodo-
via BR-153. Bolsonaristas da região 
articulam uma motociata.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jales: R$ 12 milhões em recape
Numa empreitada com estimativa 
final de investimento batendo na 
casa dos R$ 12 milhões, o governo 
jalesense do prefeito Luiz Henri-
que deu início a obras de recape-
amento nesta semana. A primeira 
fase visa a recuperação das vias 
adjacentes à SP-320, a rodovia Eu-
clides da Cunha, começando pela  
Marginal Ayrton Senna da Silva. 
O Parque das Flores está incluso 
nessa primeira etapa que, além do 
recape, inclui pavimentação, obras 
de construção de galerias, meio-
fios e sarjetas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pesquisa: janeiro 
como em dezembro
A primeira pesquisa XP/Ipespe 
desde ano mostra cenário eleitoral 
igualitário ao apurado em dezem-
bro passado. Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) na liderança da corrida 
presidencial, tem 44% das inten-
ções de voto, com o presidente 
Jair Bolsonaro (PL), com 24%. Lhe 
seguem o ex-juiz Sergio Moro (Po-
demos), com 9%, e Ciro Gomes 
(PDT), que ficou com 7%. João Do-
ria (PSDB), tem 2% e Simone Tebet 
(MDB), Rodrigo Pacheco (PSD) e 
Luiz Felipe D’Ávila (Novo) com 1% 
cada. Os brancos e nulos chegam 
a 6% e os que não sabem ou não 
responderam foram 7%.

Câmara de Votuporanga é a 
mais ‘gastona’; de Fernandópolis
a segunda e Jales a terceira

O ministro do Superior 
Tribunal de Justi-
ça (STJ) Humberto 
Martins, que no úl-
timo dia 03 testou 

positivo para a Covid-19, apre-
sentou uma decisão monocráti-
ca em atendimento a um pedido 
de Habeas Corpus autorizando a 
saída do empresário fernandopo-
lense Walter Faria, comandante 
do Grupo Petrópolis, do território 
nacional.

Walter, alvo da Lava Jato, es-
tava proibido de deixar o Brasil 
devido a medida cautelar pro-
latada em 2019, que, inclusive, 
obrigou-o a entregar o passapor-
te à Polícia Federal em Curitiba, 
isso após ficar foragido por cinco 
dias. Nesse caso, ele é acusado 
de utilizar uma conta interna-
cional na Suíça para intermediar 
propinas de US$ 3,7 milhões em 
contratos de dois navios-sonda 
da Petrobrás.

Com a decisão de Martins, o em-

presário, há anos incluído no rol da 
Revista Forbes como um dos mais 
ricos do país, tem o direito de se 
ausentar internacionalmente rees-
tabelecido, devendo apenas apre-
sentar as passagens, com data de 

ida e volta, local de hospedagem e 
forma de comunicação.

Anteriormente, Vanuê Faria, seu 
sobrinho, envolvido no mesmo pro-
cesso, teve idêntico direito rees-
tabelecido, o que ajudou a funda-

mentar a decisão de revogação da 
restrição do tio.

* Texto publicado originalmente 
na Coluna .Inside de sexta-feira, 
14/01/2022.

Levantamento realizado 
pelo colunista político 
Valdir José Cardoso e pu-
blicado no Blog do Cardo-
sinho, tendo por fonte os 

respectivos portais da transparên-
cias dos quatro principais Legisla-
tivos Municipais da região apontam 
que a Câmara de Votuporanga, co-
mandada pelo edil Sérgio Pereira, o 
popular Sérgio da Farmácia (PSDB) 
é a que mais gastou no exercício de 
2021. O custo global apontado foi de 
R$ 5,5 milhões.

No segundo lugar ficou o Legis-
lativo de Fernandópolis, presidi-
do pelo vereador Gustavo Pinato 

(DEM) que apresentou um gasto 
operacional (custos com folha sa-
larial de servidores e vereadores, 
manutenção e outras despesas) de 
R$ 5,3 milhões.

No terceiro posto vem a Câmara 
Municipal de Jales. Tendo o vere-
ador Bismark Kuwakino (PSDB) na 
presidência, ela teve custo de R$ 
2,5 milhões aos contribuintes. Lem-
brando que por lá os salários dos 
edis estão congelados desde 2017.

Já o parlamento santa-fé-sulense 
tem números bem mais modestos 
e atingiram ‘apenas’ R$ 1,5 mi-
lhão. Ele é presidido por Ronaldo 
de Lima (DEM).

Ressalte-se que tais índices re-
presentam valores globais e não 
custos por habitantes, pois, se-
guindo tal critério, o Legislativo 
votuporanguense não seria o ‘mais 
dispendioso’, haja vista que tem 
atualmente a maior população: 
95.338 habitantes. Fernandópolis 
possui 69.408; Jales 49.201 e Santa 
Fé 32.563.

Um estudo realizado pelo Tri-
bunal de Contas do Estado (TCE
-SP), divulgado em setembro de 
2020 neste site mostrou que os 
644 legislativos municipais pes-
quisados (excluiu o da capital 
paulista) consumiram no período 

de 12 meses um montante de R$ 
2.890.383.896,39. Na média per 
capita (gastos das Câmaras com 
custeio e pagamentos de pessoal 
dividido pelo número de habitan-
tes) tais parlamentos custam R$ 
85,85 por habitante paulista.

Naquela oportunidade, a ‘mais 
custosa per capita’ do Estado 
era a de Aspásia, totalizando R$ 
723.795,96. A de Fernandópolis 
teve um custo por habitantes de 
R$ 66,35. Votuporanga, com 15 ve-
readores custou R$ 56,71 para cada 
munícipe de lá; os 10 vereadores 
de Jales custaram R$ 49,26 e os 
nove de Santa Fé do Sul R$ 42,28.
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Uma sessão extra-
ordinária, inicial-
mente marcada 
quinta-feira (13), 

foi adiada, mas ainda cons-
tava na agenda das sessões 
do site do Legislativo.

No expediente, três pro-
posituras estão protocola-
das, mas novos PLs e PLCs 
devem se somar a estas, 
incluindo o polêmico re-
ajuste do funcionalismo 
municipal. Confira o que já 
consta na pauta da sessão 
extraordinária, a primeira 
do ano, que poderá ser re-
alizada na próxima terça, 
dia 18:

1-) Projeto de Lei Comple-
mentar 01/2022, que alte-
ra dispositivos do Código 
Tributário Municipal e dá 
outras providências. Tra-
ta-se de uma proposta da 
prefeitura para criar uma 
compensação, nas pala-
vras do próprio Executivo 
municipal, evitando assim 

uma eventual “renúncia de 
receita”, já que será revo-
gada a cobrança da taxa de 
expediente da base de cál-
culo do IPTU, que terá um 
acréscimo de 1,5% sobre o 
valor a ser cobrado nos exer-

cícios de 2023 e 2024, além 
do reajuste anual.

Em 2022, o aumento do 
IPTU em Fernandópolis será 
de 10,95%, de acordo com a 
Secretaria de Comunicação 
da prefeitura. 

“O IPTU 2022 foi reajusta-
do pelo INPC – Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor – conforme previsto no 
Código Tributário Municipal, 
10,95%”, informou a Secom. 

Lembrando que após in-

tenso debate sobre o IPTU 
em 2018, quando, em alguns 
casos, valores chegaram a 
registrar 500% e até 600% 
de aumento (após atuali-
zação, no final de 2017, da 
planta genérica do municí-

pio, incidindo nos valores 
de imóveis, incluindo valor 
venal), o reajuste máximo 
do IPTU foi fixado em 100%, 
em casos de ampliações em 
edificações.

2-) Projeto de Lei 02/2022, 
que dispõe sobre desapro-
priação de imóvel situado no 
Município de Fernandópolis 
para abertura de via públi-
ca, e dá outras providências. 
Tratam-se de dois imóveis 
localizados no bairro Jardim 
Ipanema, com frente para a 
Avenida Antônio Papa, um 
avaliado em R$ 24.120,00 
e outro em R$ 40.807,00. 
Ambos serão desapropria-
dos para prolongamento da 
Avenida Vicente Sisto.

3-) Projeto de Lei 02/2022 
que dispõe sobre denomi-
nação de próprio público 
municipal - Academia de 
Saúde MARIO ALDO TO-
NISSI, bairro Conjunto Habi-
tacional “Wilfredo de Souza 
Nazreth”. A propositura é da 
vereadora Janaina Andrade 
Alves.

à  NO BOLSO

IPTU terá aumento mínimo
de 10,95% em Fernandópolis Utilize o QR Code 

para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

1ª sessão extraordinária de 2022 é desmarcada na Câmara Municipal

Nova data para 1ª sessão do ano ainda não foi definida pelo Legislativo

A Prefeitura de Fernan-
dópolis realiza o período 
de inscrições para mais um 
processo seletivo - preenchi-
mento de cadastro reserva 
para estágio.

O prazo para inscrições e 
prova on-line começou nesta 
sexta, dia 14 e terminará às 
12h do dia 24. O candidato 
deverá preencher a ficha in-
formando seus dados pes-
soais, bem como apresentar 

declaração de matrícula no 
curso indicado e cópia de 
documentos pessoais.

O processo é realizado 
pelo CIEE - Centro de Inte-
gração Empresa Escola e 
podem participar os estu-
dantes dos seguintes cur-
sos de nível superior: Ad-
ministração de Empresas, 
Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina, Ciências Con-
tábeis, Direito, Educação 
Física, Engenharia Civil, 
Farmácia, Fisioterapia, Le-

tras, Matemática, Nutrição, 
Odontologia, Pedagogia, 
Psicologia, Sistema de Infor-
mação/ Análise de sistemas 
e Serviço Social. 

Os valores do Bolsa Au-
xílio correspondem a R$ 
1.100,00 para a jornada de 
horas 30 semanais e R$ 
733,20 para a jornada de 20 
horas semanais (incluso Bol-
sa Auxílio). 

REQUISITOS/
INSCRIÇÕES

O estágio destina-se 

exclusivamente aos estu-
dantes matriculados e com 
frequência efetiva em Insti-
tuições de Ensino de nível 
superior, público ou parti-
cular. 

As inscrições e provas 
on-line serão recebidas so-
mente via internet, pelo site: 
www.ciee.org.br. 

A publicação da lista de 
classificação definitiva 
dos aprovados será feita 
no próximo dia 15 de fe-
vereiro.

à  OPORTUNIDADE

Prefeitura anuncia Processo 
Seletivo para estagiários
Cadastros e provas on-line serão recebidos somente via internet

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net
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Casa & Rancho

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
• Vendas • Instalação
• Manutenção preventiva
• Peças e acessórios

(17) 3442-2011  Peça seu orçamento
Av. Líbero de Almeida Silvares, 2915 - Bairro Coester

A PGM – Procu-
radoria Geral 
do Município, 
aguarda res-

posta da Central Park em 
processo que apura uma 
“notícia de fato” sobre a 
contratação de MEIs – Mi-
croempreendedores Indivi-
duais, conforme denúncia 
do vereador Murilo Jacob.

Como confirmou a reporta-
gem, a Semutran – Secreta-
ria Municipal de Trânsito e 
Transporte, enquanto órgão 
gestor do contrato em ques-
tão, enviou nesta segunda-
feira (10), à Central Park, 
uma relação de solicitações 
de informações e esclare-
cimentos requeridas pela 

PGM. A Semutran é que 
encaminhará à PGM todas 
essas respostas. 

A empresa tem um pra-
zo de 10 dias para respon-
der aos questionamentos. 
Após o próximo dia 20, 
com todas as informações 
e esclarecimentos recebi-
dos, o processo investiga-
tório que apura a relação 
jurídica contratual entre 
prefeitura e Central Park 
dará então início a análises 
técnicas mais conclusivas 
sobre possíveis descumpri-
mentos de cláusulas con-
tratuais. 

à  MEI

Central Park tem até dia 20 para
enviar esclarecimentos à Semutran Utilize o QR Code 

para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

PGM apura possíveis irregularidades 
na contratação de funcionários

Funcionários contratados 
como MEI podem configurar 

quebra de contrato e tirar a 
Central Park da cidade

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net
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à  FUNCIONALISMO

Ainda com mais 20 
dias de recesso 
legislativo, que 
termina em 1º de 

fevereiro, os vereadores de 
Fernandópolis já estão se 
reunindo para discutir um 
projeto que promete polêmi-
ca neste início de ano. Não, 
não se trata do aumento do 
IPTU, que terá aumento mí-
nimo de 10,95% em 2022.

É o Projeto de Lei 01/2022, 
que dispõe sobre reajuste de 
remuneração dos servidores 
públicos municipais. De au-
toria do Executivo municipal, 
a proposta é de 10,2%. Mas 
há negociações em anda-
mento.

Inclusive, segundo o pre-
sidente da Câmara, Gustavo 
Pinato, uma proposta de 12% 
de reajuste em relação à in-
flação e um aumento no vale
-alimentação – que hoje é de 
R$ 200,00 -, será defendido 
por um grupo majoritário de 
parlamentares.

“Me reuni com mais 7 ve-
readores, portanto com a 
maioria, e vamos levar essa 
proposta de reajuste salarial 
de 12% para todos os servi-
dores públicos municipais e 
um aumento de R$ 100,00 no 
vale-alimentação. A prefeitu-
ra já vinha estudando pagar 
12% de reajuste, e eu sei que 

tem condições de pagar”, 
disse Pinato em entrevista à 
Rádio Difusora 91,3 FM.

O presidente da Câmara 
afirmou, ainda durante a 
entrevista concedida à Di-
fusora, que “Fernandópolis 
registrou excesso de arreca-
dação em 2021, fato atípico, 
que dá plenas condições de 
pagar 12% de reajuste para 
os servidores e aumentar o 
valor do vale”.

SINDICATO
Há 9 anos na presidência 

do Sindicato dos Servido-
res Públicos Municipais de 
Fernandópolis, Claudinei 
Senha diz que foi pego de 
surpresa com a notícia de 
que o Projeto de Lei já havia 
sido enviado à Câmara sem 
que pudesse se sentar com 
o prefeito para defender os 
interesses do funcionalismo, 
justamente em janeiro, data
-base da categoria.

“Pela primeira vez na his-
tória, um prefeito se nega a 
receber nossa diretoria para 
uma rodada de negociação. 
Protocolamos nossa pauta 
de reivindicações no dia 14 
de dezembro, e não tivemos 
resposta alguma, nenhum re-
torno para marcarmos uma 
reunião”, declarou Senha. 

“Nossas propostas são de 
que a reposição em relação 
à inflação seja de 15,61%, 
pois estamos há dois anos 

sem reajuste. Os índices que 
estamos reivindicando são 
de 5,45%, em 2020, e mais 
10,16% de 2021. Perdemos 
poder de compra, estamos 
sem uma reposição não só 
em nossos salários, mas nas 
férias, adicional noturno, 13º, 
horas-extras, adicionais por 
tempo de serviço. Sei que so-
mos aproximadamente 2100 
funcionários, com uma folha 
de pagamento de quase 9 mi-
lhões de reais, mas onde está 
a verba dos servidores públi-
cos municipais para a reposi-
ção salarial de acordo com a 
inflação, que é uma conquis-
ta constitucional nossa? É 
uma justa recomposição do 
nosso poder de compra que 
perdemos nesses dois anos, 
2020 e 2021. Cadê a econo-
mia de mais de 11 milhões 
de reais, somente em 2021, 
quando não tivemos nenhu-
ma equiparação em relação 
à inflação? Como não tem do-
tação orçamentária para essa 
reposição salarial agora em 
2022?”, cobra Senha.

Em relação ao vale-alimen-
tação, atualmente no valor 
de R$ 200,00, o presidente do 
Sindicato pede um aumento 
de R$ 300,00.

“Queremos um vale ali-
mentação de R$ 500,00. 
Nosso vale é o menor de 
toda a região. Fomos muito 
prejudicados pela Lei 173, 

que congelou 
triênio, que 
será conce-
dido somen-
te em 4 anos 
e 7 meses, a 
sexta-parte, 
que só sairá 
um ano e meio para frente. E 
que o mesmo valor seja con-
cedido aos inativos (IPREM) 
de forma de auxílio saúde ou 
cesta básica. Há também a 
isonomia na promoção ver-
tical dos servidores, que não 
vem sendo respeitada. A ad-
ministração vem promoven-
do alteração na fórmula de 
cálculos de benefícios, con-
cessões e até mesmo quanto 
à horas extras, licenças e em 
especial, neste ano, quanto 
à progressão vertical. De 
forma injustificada a admi-
nistração promoveu no ano 
de 2019 promoções isoladas 
na tabela vertical, excluindo 
aproximadamente 20% dos 
cargos dos benefícios con-
cedidos a outros. São pra-
ticamente 500 funcionários 
afetados. Reivindicamos, de 
forma isonômica, que todos 
os servidores, independente 
de função, tenham a mesma 
progressão dos demais”, 
conclui Senha.

FALA PREFEITO
Através da Secretaria de 

Comunicação, o prefeito An-
dré Pessuto se posicionou. 

“Estamos oferecendo o 
aumento real em cima da 
inflação que foi superior aos 
10%. As contas já mostram 
que esse aumento terá o efei-
to de aproximadamente R$ 1 
milhão mês na folha de pa-
gamento, ou seja, R$ 12 mi-
lhões ano. Estamos sempre 
buscando alternativas para 
auxiliar dentro da legalidade 
os nossos servidores munici-
pais, inclusive, vamos estu-
dar novas melhorias no va-
le-alimentação. Destaca-se, 
que desde 2017, adotamos 
uma política de pontualidade 
no pagamento do salário, da 
qual, além de pagar em dia, 
a atual gestão antecipou vá-
rios pagamentos, fazendo in-
clusive com que a economia 
no município se fortalecesse 
em datas especiais”, diz nota 
da Secom. 

Sobre não ter sido marcada 
uma reunião com o presiden-
te do Sindicato dos Servido-
res, a Secom alega “algum 
problema na agenda” oficial 
do prefeito e afirma que Pes-
suto se coloca à disposição 
para “dialogar e debater”, 
no entanto, sem indicar uma 
possível data.

“Como ele mesmo disse, 
pela 1ª vez, ou seja, sempre 
foi atendido. Lembrando que 
o atual prefeito ocupa o car-
go desde 2017 da qual todos 
têm porta aberta com o An-
dré. Portanto, possivelmen-
te deve ter ocorrido algum 
problema com agenda de 
horários, nada mais do que 
isso e ele se coloca a dispo-
sição sempre para dialogar 
e debater”, conclui a Secom.

OPORTUNIDADE
A reportagem apurou que 

uma reunião dos vereadores 
com o prefeito poderá ser re-
alizada na próxima segunda-
feira (17), para, entre outros 
assuntos, discutir o reajuste 
do funcionalismo. Claudi-
nei Senha afirmou que não 
foi, até o fechamento desta 
edição, informado sobre a 
reunião ou convidado para 
participar.

Após desmarcar a primeira 
sessão do ano, prevista para 
esta quinta (13), a Câmara 
ainda não confirmou data 
e horário da possível extra-
ordinária, quando o Projeto 
de Lei 01/2022 poderá ser 
votado. É possível que isso 
ocorra na próxima terça (18).

“Pela primeira vez não 
fui recebido pelo prefeito 
para negociar reajuste”, 
diz Claudinei Senha

Claudinei Senha, presidente do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Fernandópolis: “Para uma  real 

recomposição do nosso poder de compra, precisamos de 
um reajuste de 15,61% e de um vale-alimentação de R$ 500”

Secom alega “problema na agenda” e afirma que Pessuto “está à disposição”

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net



A6 | Geral | SÁBADO, 15 DE JANEIRO DE 2022  

à  PANDEMIA

A Secretária Munici-
pal de Educação e 
Cultura de Ouroes-
te (SMECO) comu-

nicou nesta quarta-feira, 12, 

que devido ao grande avanço 
de casos confirmados de Co-
vid-19 no município, o início 
das atividades das crianças 
matriculadas nas Creches 
Municipais, que antes estava 
previsto para o dia 18 de janei-

ro, agora ocorrerá somente no 
dia 02 de fevereiro.

De acordo com  boletim di-
vulgado na na última quin-
ta-feira, 13, o município tem 
atualmente 633 pacientes 
confirmados com a doença 

em tratamento, sendo 631 
deles em isolamento e dois 
internados em enfermaria.

Desde o começo da pande-
mia a cidade acumula 2550 
casos positivos, 1868 pacien-
tes curados e 49 mortes.

O Procon-SP divulgou uma 
nota oficial confirmando a in-
tensificação da fiscalização 
de laboratórios e farmácias 
em todo o estado de São 
Paulo.

“Diante dos relatos de 
preços abusivos de testes 
de Covid em farmácias e 
laboratórios, o Procon-SP – 
junto com a Secretaria de 
Estado da Saúde -, irá fis-
calizar a situação. Embora 

não exista regime de tabe-
lamento e normalmente a lei 
da oferta e da procura regule 
os preços do mercado, em 
hipóteses excepcionais de 
claro abuso da população 
em premente necessidade 
pode haver a intervenção 
do governo”, diz trecho da 
nota.

O Procon-SP não descarta 
a “requisição dos testes nos 
termos da Constituição Fede-
ral e da legislação em vigor. 
Se houver necessidade em 

razão da prática abusiva de 
preços, poderemos requisi-
tar os testes para oferecê-los 
gratuitamente à população”, 
informa o órgão de defesa do 
consumidor.

A atuação das equipes 
acontecerá em duas frentes 
- a distância e presencial-
mente.

Os fiscais do Procon-SP 
notificarão os laboratórios e 
farmácias a comprovar, por 
meio de notas fiscais de com-
pra do produto e venda ao 

consumidor, os preços pra-
ticados nos últimos meses. 
Os locais também serão alvo 
de diligências.

A partir da análise dos do-
cumentos será possível esta-
belecer se houve aumentos 
abusivos. Fornecedores que 
agirem de forma incorreta 
poderão ser punidos nos 
termos do Código de Defesa 
do Consumidor.

Fonte: Assessoria de 
comunicação/Procon-SP

Ouroeste altera data de 
retorno das atividades 
nas Creches Municipais
Data do retorno das atividades foi alterada de 18/01 
para 02/02 devido ao avanço dos casos de Covid-19

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  EM CASOS DE AUMENTO ABUSIVO...

Procon-SP pode apreender testes de Covid 
e distribuir gratuitamente à população

Laboratórios e farmácias estão sendo fiscalizados após várias
denúncias de abuso nos preços de testes de Covid-19

Foto: Divulgação/Governo de SP)

(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.

Fiscalização em farmácias e laboratórios analisa 
valores de notas fiscais em todo o estado de São Paulo

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net

Acesse nosso site: www.oextra.net
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seu direito advogados

Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

O diagnóstico precoce 
ainda é um fator determi-
nante para combater o co-
ronavírus. A recomendação 
da Secretaria Municipal da 
Saúde, em caso de sintomas 
compatíveis com a doença, 
tais como febre, tosse, dor 
de garganta e/ou coriza, com 
ou sem falta de ar, é que 
o indivíduo evite o contato 
físico com outras pessoas, 
já mantendo o isolamento 
e imediatamente buscando 
tratamento médico. Quanto 
antes o diagnóstico correto 
for realizado, maiores serão 

as chances de sucesso no 
tratamento.

Porém, com o aumento de 
casos registrados nos últi-
mos dias é essencial que os 
pacientes fiquem atentos 
no momento da procura por 
atendimento, evitando que 
haja aglomeração e longas 
filas de espera.

Nos casos de confirmação 
da doença já obtida por re-
sultados de exames, ou até 
mesmo para as pessoas que 
estejam com suspeitas (como 
tosse, febre e coriza), porém 
ambos com sintomas leves, 
a orientação é para que o pa-
ciente se dirija até a unidade 

de Saúde mais próxima de sua 
residência, que está prepara-
da para prestar o atendimento 
adequado.

Já as pessoas com sintomas 
moderados ou graves devem 
procurar a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) e caberá 
ao médico da unidade ava-
liar o paciente e determinar 
o tratamento necessário

“Quem apresentar sintomas 
deve procurar uma unidade 
de Saúde, elas são a porta de 
entrada e têm condições de 
orientar, dar atendimento e 
medicação sem que haja ne-
cessidade da pessoa ir na UPA”, 
comentou a coordenadora da 

Atenção Básica de Saúde no 
município, Viviani Domingos. 

“As pessoas com sintomas 
leves não precisam entrar em 
desespero, podem se diri-
gir à unidade de Saúde do 
seu bairro, deixando a UPA 
para os casos que realmente 
necessitam de um cuidado 
redobrado, seja por meio de 
oxigenação, internação ou ob-
servação mais intensa. Desta 
forma vamos diminuir a fila 
de atendimento, podendo 
oferecer um melhor acolhi-
mento em todos os setores”, 
explicou Antonilce Pansani, 
coordenadora da UPA de Fer-
nandópolis. 

Fernandópolis regis-
trou 874 casos po-
sitivos da covid-19 
entre o começo da 

semana e a quinta-feira, 
13, data do último boletim 
divulgado antes do fecha-
mento desta matéria, sen-
do que 470 desses casos 
foram registrados somente 
na quinta-feira, um recorde 
desde o início da pandemia. 

Além disso, o boletim tam-
bém aponta 1.186 pacientes 
atualmente com suspeita de 
contaminação no município,

Em entrevista concedida 
ao programa Rotativa no Ar, 
da  Rádio Difusora, o Secre-
tário de Saúde de Fernandó-
polis, Ivan Veronesi, contou 
que o aumento no número 
de casos que estamos ven-
do hoje é reflexo das festas 
de natal e ano novo, e pediu 
a colaboração da população 

para evitar mais infecções.
Apesar do grande aumen-

to nos casos, não há planos 
de se fechar o comércio no 
município, pois o número 
de internados segue baixo. 
“Nós só vamos tomar uma 
atitude mais firme se come-
çar a haver internações.” 
contou Veronesi.

Ivan também reforçou a 
importância da vacinação, 
e comemorou o aumento da 
procura pela vacina. “ Gra-

ças a Deus 
a u m e n t o u 
a procura, e 
nós estamos 
tendo vacina 
suficiente, 
está chegan-
do mais toda 
semana e, se precisar, a gen-
te vai buscar em outra cida-
de”, explicou o secretário.

Ainda de acordo com o 
Veronesi, a variante Ômi-
cron ainda não foi oficial-

à  COVID-19

Fernandópolis tem
semana com recorde 
de casos positivos
em um único dia
Apesar do aumento dos casos, não há planos de se fechar o comércio no município

mente identificada no mu-
nicípio.

É importante ressaltar 
que em caso de pacien-
te com sintomas leves, a 
orientação é para que se 
dirija até a unidade de Saú-
de mais próxima de sua 

residência. Já as pessoas 
com sintomas moderados 
ou graves devem procurar 
a UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) e caberá ao 
médico da unidade avaliar 
o paciente e determinar o 
tratamento necessário.

 Secretário de Saúde de Fernandópolis, Ivan VeronesiUtilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAçãO
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O Centro de Controle de 
Zoonoses (CCZ) informou 
nesta sexta-feira, 14,  que 
o agendamento presencial 
de castração, que seria re-
alizado na próxima segun-
da-feira, dia 17, foi cancela-
do temporariamente.

O cancelamento é decor-

rente do aumento de casos 
de covid-19 registrados 
nos últimos dias, visando 
a segurança da população 
e também por alguns fun-
cionários do CCZ estarem 
afastados por suspeita da 
doença.  

Uma nova data será 
agendada e comunicada à 
população.

O Hemocentro de Fernan-
dópolis está com o estoque 
de sangue em estado crítico 
e precisa urgente de doações. 
Um dos fatores que contribuiu 
para a diminuição das doações 
foi a nova onda de casos da 
Covid-19. Para sensibilizar a 
população e atrair doadores, 
profissionais do Núcleo de He-
moterapia de Fernandópolis 
utilizam as redes sociais e gru-
pos falando da necessidade e 
da importância desse gesto 
de amor ao próximo.  Por isso, 
Prefeitura incentiva e convoca 
os cidadãos fernandopolenses 
a abraçarem a causa. 

Para ser doador é preciso 
estar bem de saúde; apresentar 
documento oficial com foto 
(RG ou CNH); ter de 16 a 69 
anos de idade (menores devem 
estar acompanhados dos pais); 
homens devem pesar mais 
de 50 kg e mulheres mais de 
51 kg; caso esteja tomando 
medicamentos, leve os nomes.

O Hemocentro funciona 

de segunda, terça, quinta e 
sexta-feira, das 8h às 17h, as 
quartas-feiras das 08h às 18h e 
aos sábados das 07h30 às 12h. 
Os telefones de contanto são 
(17) 3442-5544 / 98165-0067. 
O endereço é rua Simão dos 
Santos Gomes, 266, jardim 
Santista, ao lado do Pronto 
Socorro da Santa Casa. Para 
doar sangue os doadores e 
acompanhantes devem com-
parecer usando máscaras e 
seguindo todas as normas 
de prevenção contra a Covid.

O servidor público municipal 
que for ao Hemocentro doar san-
gue tem direito a um dia de folga.

à  ORIENTAçãO

Saiba quando procurar a UPA ou a UBS
Em caso de Covid-19, quanto antes o diagnóstico correto for realizado, maiores serão as chances de sucesso no tratamento

à  CAMPANHA

Prefeitura incentiva a
doação de sangue
Hemocentro está com estoque em baixa e necessita de colaboradores

à  TEMPORARIAMENTE

Zoonoses cancela 
agendamento 
presencial
para castração
Nova data será marcada
e informada a população

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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Covid: mais 247 casos confirmados 
Ao todo, 1.335 pacientes aguardam resultado de exames

O Boletim Epidemiológico des-
ta sexta-feira, 14, registrou 
mais 247 exames positivos 
para Covid-19 em Fernandó-

polis. O número de infectados chegou 
a 16.070.

O informativo traz também 34.702 

testes negativos e 13.752 pacientes 
curados. O número de casos suspeitos 
é de 1.335.

Até o momento, 356 pessoas já morre-
ram devido a complicações da Covid-19 
no município.

Conforme deliberação da Secretaria 

Estadual da Saúde, todas as pessoas 
com síndromes gripais são testadas 
por meio da coleta de exames para o 
Covid-19. A testagem é realizada de 
acordo com o período de início dos sin-
tomas, por PCR ou Teste Rápido.

Confira os casos na região:

à  NEGACIONISTAS ASSUSTADOS

Um levantamento da repor-
tagem junto à Secretaria 
Municipal da Saúde mostra 
que vem caindo o núme-

ro de fernandopolenses que estão 
com o ciclo vacinal ainda incompleto. 
Os fujões da segunda dose são hoje 
aproximadamente 2 mil moradores, 
total que já foi superior a 4 mil. Nas 
últimas duas semanas quase mil 
pessoas concluíram a imunização.

Outro detalhe que chamou a aten-
ção dos profissionais da Saúde foi 
a procura pela 1ª dose nas UBSs da 
cidade. Somente nesta semana mais 
de 100 pessoas decidiram se vacinar.

A mudança de posicionamento da 
parcela negacionista da população, 
denominada também antivacina, se 
dá justamente no momento em que 
Fernandópolis convive com recordes 
consecutivos de novos casos a cada 
dia que passa. Quadros clínicos po-
dem evoluir para complicações mais 
graves exatamente em não vacina-
dos, ou em quem não completou o 

A Santa Casa de Fernandópolis 
publicou um edital informando a 
abertura de vagas para estágio na 
instituição. As inscrições para o pro-
cesso seletivo já estão abertas, e os 
interessados podem se inscrever até 

o dia 18/01. Importante lembrar que 
antes de efetuar a inscrição, o candi-
dato deve ler atentamente o edital.

CONFIRA O PASSO A
PASSO PARA REALIzAR

A INSCRIÇÃO:
l 1 - Acesse o site: www.santaca-

safernandopolis.com.br

l 2 - Acesse a página “Trabalhe Co-
nosco” na guia “Institucional”

l 3 - Leia todo o edital e clique no 
botão: Inscreva-se;

l 4 - Preencha o formulário de ca-
dastro, anexando seu currículo nos 
formatos “.doc”, “.pdf”, “.docx”;

l 5 - Clique em “Enviar” e boa sorte. 

à  OPORTUNIDADE

Santa Casa abre
vagas para estágio

Procura pela segunda dose da vacina 
aumenta e quase 100 moradores 
tomaram a primeira nos últimos dias

As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e vão até dia 18/01
 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Uma cena lamentável, que poderá acontecer e se repetir, será a chegada de algum paciente com Covid-19 ao
Pronto Socorro da Santa Casa e a ambulância se deparar com portões fechados: com a palavra a DRS-XV

Recorde de novos casos neste início de ano e Santa Casa sem leitos para pacientes com
Covid-19 fazem “fujões” cederem ao que a ciência comprova: vacinação salva vidas

esquema vacinal, com, pelo menos, 
duas doses.

Outro fator que está assustando 
quem se negava a tomar a vacina 
contra Covid-19 é a falta de leitos. 

A Santa Casa de Fernandópolis, por 
exemplo, não possui mais estrutura 

para tratamento de pacientes infecta-
dos pelo coronavírus, nem com leitos 
de enfermaria nem em UTI.

Uma decisão da DRS-XV levou a 
Santa Casa a desativar sua última ala 
exclusiva para atendimento contra 
Covid-19 no dia 17 de dezembro de 

2021. Sem aparato com espaço físico 
estruturado e, neste início de ano, 
também sem profissionais dispo-
níveis: são mais de 40 funcionários 
com exames positivos e mais de 20 
com suspeita de infecção.

O Centro Cirúrgico, que já não vi-

nha realizando cirurgias eletivas, 
está ainda mais limitado pela falta 
de profissionais.

SEM VERBA,
PORTÕES FECHADOS

Marcus Chaer, administrador judicial 
da Santa Casa, esteve nesta sexta-
feira (14) na sede do Departamento 
Regional da Saúde, em Rio Preto, 
negociando um repasse suficiente 
para reativar pelo menos alguns leitos 
visando atendimento emergencial a 
pacientes de Fernandópolis e região.

A DRS-XV, que havia determinado a 
suspensão do atendimento de pacien-
tes com Covid-19 em cidades como 
Jales, Fernandópolis e Votuporanga, 
viu o Hospital de Base colapsar com 
a explosão de casos nos últimos dias.

Exigir agora a retomada do aten-
dimento sem o devido repasse de 
recursos financeiros é, além de ir-
responsabilidade, um crime contra 
a Santa Casa.

Aos negacionistas, a vacina. Aos 
irresponsáveis e criminosos – em 
pele de ‘governo’ -, a Justiça. E que 
não se limite à Divina.

 JOÃO LEONEL

contato@oextra.net
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à  CONTRA a COVID-19

O Governo do estado de São 
Paulo já disponibiliza o pré-ca-
dastro para a vacinação con-
tra a Covid-19 das crianças 

de 5 a 11 anos de idade. O público que 
deve receber a vacina em Fernandópolis 
é de aproximadamente 5.400 crianças. 

O pré-cadastro é opcional, não é um 
agendamento, mas agiliza o atendimen-
to nos locais de imunização, evitando 
filas e aglomerações. Para cadastrar os 
filhos, os pais ou responsáveis devem 
acessar o link www.vacinaja.sp.gov.
br, clicar no botão “Crianças até 11 
anos” e preencher o formulário online.

“É importante destacar que os filhos 
dos pais que não realizarem o pré-ca-
dastro serão vacinados normalmente, 
mas esse processo agiliza no momen-
to da vacinação na unidade de Saú-
de”, destaca o secretário municipal 
de Saúde, Ivan Veronesi. Ainda não 
existe uma data oficial para o início 
da vacinação, mas ela deve começar 
nos próximos dias. 

Mais de 5 mil crianças devem ser 
imunizadas em Fernandópolis Utilize o QR Code 

para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

O pré-cadastro para vacinação das crianças já está aberto


