
PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 24/06/22
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Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Saidinha: presos 
não retornam 
à penitenciária 
da região
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à  NA CÂMARA

Ouroeste 
conquista três 
ônibus para
a Educação

Câmara 
irá constituir 
Comissão 
Especial para 
debater ‘PEC 
dos lotéricos’

O município aderiu ao 
Plano de Ações Articuladas
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Fernandópolis 
realiza Drive Thru 
de vacinação 
contra a Gripe 
na próxima 
terça-feira
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- Prefeituras da região perderão R$ 88 milhões - Deputado inclui região na Rota do Tiro

Bomba! Gilmar Gimenes pode 
ser candidato a deputado! 
Estadual ou Federal?

Caso “Pastorzão”: Estopim para uma 
devassa nos gastos com combustível

O caso do vereador Clau-
denilson Alves de Araújo 
(PSC), o “Pastorzão”, pode 
se transformar no estopim 

de uma verdadeira devassa nos gastos 
com combustível dos veículos oficiais 
da Câmara Municipal de Fernandó-
polis. “Pastorzão” responde a uma re-
presentação no Conselho de Ética do 
Legislativo de Fernandópolis acusado 
de “uso indevido de veículo oficial”, 
por ter utilizado a recém adquirida 
Toyota Hilux SW4 para uma visita ao 
filho no Centro de Detenção Provisória 
do município de Paulo de Faria no dia 
14 de março. Página A5

Após defesas se manifestarem, “falhas” no controle de quilometragem de veículos oficiais tendem a tornar-se o “foco principal”

Justiça
suspende concessão da
gestão do AME e Lucy 
Montoro para Funfarme

Na quinta-feira, dia 23, o juiz da 1ª 
Vara Civel de Fernandópolis Marcelo 
Bonavolonta concedeu liminar para 
suspender o ato da Secretaria Estadual 

da Saúde que outorgou a concessão da 
gestão do AME – Ambulatório Médico 
de Especialidades Dr. Osmar Almeida 
Luz e a Unidade de Reabilitação Lucy 

Montoro para Funfarme – Fundação 
Faculdade Regional de Medicina – 
que administra entre outras unidades 
o Hospital de Base. Página A3

Com a liminar, a Fundação parou com os trabalhos de transição que realizava 
dentro do Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis 

CETESB concede licença prévia de
liberação do Distrito Industrial VI
Documentação foi encaminhada para o Cartório visando a regularização final dos lotes

A CETESB (Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo) 
concedeu a licença prévia que era 

aguardada com expectativa pelo 
Poder Público municipal e por em-
presários com relação ao Distrito 

Industrial VI. O processo final foi 
acompanhado de perto pelo deputa-
do estadual e presidente da ALESP 

– Assembleia Legislativa do Esta-
do de São Paulo, Carlão Pignatari. 
Página A4

De autoria do deputado Fausto Pina-
to, iniciativa disciplina as permissões 
de serviço público por prazo indeter-
minado cujos contratos foram firma-
dos antes da Constituição de 1988. 
Página A6
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Caindo, mas ainda ‘de boa’
O volume útil da usina hidrelétrica 
de Água Vermelha, em Ouroeste, 
atingiu a marca de 42,60% na últi-
ma semana. O índice mostra queda 
acentuada no comparativo com o mês 
anterior (maio), onde o armazena-
mento fechou em 47,04%. Apesar do 
descrécimo, o índice é muito melhor 
que o registrado em janeiro, quando 
bateu nos 17,13%.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rota Turística do Tiro
O deputado estadual Oscar de Luca 
(PL), capitão da reserva do Exército, 
quer instituir a Rota Turística do Tiro 
no Estado e contempla três cidades 
da região no roteiro: Rio Preto, Ca-
tanduva e Votuporanga. O projeto 
está na Comissão de Constituição e 
o propositor alega benefícios finan-
ceiros, similarmente ao que ocorreu 
no Texas (EUA), que recebe turistas 
em busca de eventos ligados ao tiro. 
Só se esqueceu de acrescer o brutal 
índice de massacres com armas de 
fogo naquele Estado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juiz ameaçado
O juiz federal Renato Borelli, da 15ª 
Vara de Brasília, relatou que está 
sofrendo ameaças após decretar a 
prisão preventiva do ex-ministro 
bolsonarista Milton Ribeiro (MEC). 
As tentativas de intimidações vêm 
de grupos de apoio a Ribeiro e a Po-
lícia Federal já foi notificada e deve 
investigar a autoria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarcísio alia-se a Kassab
O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Re-
publicanos) confirmou que conseguiu 
o apoio do PSD de Gilberto Kassab 
na disputa pelo governo paulista. O 
partido deve indicar o vice, prova-
velmente o prefeito de São José dos 
Campos Felício Ramuth. Bolsonaris-
tas raízes criticaram a aliança. Em 
Fernandópolis o PSD está nas mãos 
do clã Bim (Ana e Avenor) e deve ter 
Renato Colombano como candidato 
a deputado estadual.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pesquisa: Rejeição de
Bolsonaro é empecilho
Nova pesquisa do Datafolha, divul-
gada na quinta, 23, registrada no 
TSE sob nº 099088/2022, além de 
trazer a manutenção de Lula (PT) 
na frente (47%), contra 28% de Bolso-
naro (PL), 8% de Ciro Gomes (PDT), 
2% de Janones (Avante) e 1% para 
Tebet (MDB), Marçal (Pros) e Vera 
Lucia (PSTU), mostra o maior em-
pecilho para eventual crescimento 
da candidatura do atual presidente: 
o índice de rejeição - aqueles que 
afirmam que não votariam em Bol-
sonaro - soma 55%. Nesse mesmo 
quesito Lula é refutado por 35% e 
Ciro Gomes por 24%.

Bomba! Gilmar Gimenes pode 
ser candidato a deputado! 
Estadual ou Federal?
- Prefeituras da região perderão R$ 88 milhões - Deputado inclui região na Rota do Tiro
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É... O mundo dá voltas!
Não que a hipótese 

cá narrada seja algo 
terminante, definitivo, 
mas que a probabilida-

de tornou-se considerável, a ponto 
de merecer menção nesta coluna, 
isso não há como negar.

Pois o ex-deputado estadual Gil-
mar Gimenes, que deixou o meio 
político após a derrota eleitoral de 
2018 (obteve 31.575 votos), quando 
tentou a reeleição para a Assem-
bleia Legislativa Paulista (Alesp) 
pode ser a maior surpresa regional 
deste pleito.

Aventa-se, e com força em seu 
grupo de apoio político, que Gilmar 
disputará uma vaga para o cargo 
de deputado, surpreendentemen-
te, escolhendo a Câmara Federal e 
não a disputa estadual, como seria 
o natural.

E o principal indicativo de 
eventual candidatura está na 
migração partidária dele: saiu do 
PSDB, onde, praticamente, cons-
truiu carreira, inclusive junto ao 
ex-deputado Julio Semeghini, e 

ingressou nas fileiras do Partido 
Liberal (PL).

Isso mesmo! Aquele partido que 
já abriga Luiz Carlos Motta, um 
dos três federais da região (junto 
a Fausto Pinato e Geninho Zuliani), 
todos recandidatos.

E cabem cá duas reflexões:
- a primeira é que o PL é o parti-

do escolhido por Bolsonaro para 
disputar a presidência e que re-
cebeu, no Diretório paulista, seu 
filho, Eduardo, recordista de vo-

tação nacional em 2018 com 1,8 
milhão de votos e ainda tem em 
seus quadros o hilário Tiririca que 
em 2010 obteve 1,3 milhão de vo-
tos (em 2018 foram ‘só’ 445 mil). 
Daqui deflui a possibilidade deles 
‘carregarem’ vários candidatos 
com votações menos expressivas, 
apesar da

- a segunda é que, mesmo em 
caso de derrota, Gimenes, de-
pendendo do número de votos 
alcançados, pode gabaritar-se, 

novamente, no seleto rol daqueles 
que pleiteiam disputar a chefia 
da administração municipal fer-
nandopolense. Lembrando que se 
não fosse sua prisão decorrente 
da Operação Hígia, desencadea-
da em 2020, ele seria nome forte 
para o embate com o eleito André 
Pessuto.
Aguardemos as movimentações 

futuras e tentemos distinguir espe-
culações infundadas das possibili-
dades reais.
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à  LIMInAR 

Justiça suspende concessão da gestão 
do AME e Lucy Montoro para Funfarme
Com a liminar, a Fundação parou com os trabalhos de transição que 
realizava dentro do Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis 

Na quinta-feira, 
dia 23, o juiz da 
1ª Vara Civel de 
Fernandópolis 

Marcelo Bonavolonta conce-
deu liminar para suspender 
o ato da Secretaria Estadu-
al da Saúde que outorgou 
a concessão da gestão do 
AME – Ambulatório Médico 
de Especialidades Dr. Osmar 

Almeida Luz e a Unidade de 
Reabilitação Lucy Montoro 
para Funfarme – Fundação 
Faculdade Regional de Me-
dicina – que administra entre 
outras unidades o Hospital 
de Base.

Informações dão conta de 
que com a liminar, a Funda-
ção parou com os trabalhos 
de transição que realizava 
dentro do Ambulatório Mé-
dico de Especialidades de 

Fernandópolis. A medida 
atende recurso da Santa 
Casa Fernandópolis. 

DESCLASSIFICAÇÃO 
Após a decisão da Secre-

taria Estadual de Saúde em 
homologar a concessão para 
a Funfarme, a provedoria/
administração judicial da 
Santa Casa informou que 
iria recorrer da decisão por 
entender que Santa Casa ha-
via apresentado as melhores 

propostas para a gestão das 
unidades. 

A Secretaria de Saúde 
alegou como motivo para a 
desclassificação que a San-
ta Casa não seria qualificada 
como Organização Social da 
Área da Saúde (OSS).
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FORO DE FERNANDÓPOLIS
1ª VARA CÍVEL
Av. Raul Gonçalves Júnior, 850, -, Jardim Santa Rita - CEP 15610-000, Fone: (17)
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DECISÃO-MANDADO-OFÍCIO-PRECATÓRIA

Processo nº: 1003807-60.2022.8.26.0189
Classe - Assunto Mandado de Segurança Cível - Penalidades Disciplinares
Impetrante: Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Fernandopolis
Impetrado: Secretário de Saúde do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO BONAVOLONTA

Vistos.

Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar impetrado
pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis contra ato do Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, aduzindo, em apertada síntese, que é qualificada como
Organização Social da Área da Saúde (OSS) e, em observação às Convocações Públicas,
veiculadas pela Resolução SS nº 14, de 22 de fevereiro de 2022, e Resolução SS nº 28, de 18 de
março de 2022, ambas da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, manifestou interesse ao
gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidade Dr. Osmar Almeida Luz - Ame
Fernandópolis e Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Fernandópolis, tendo apresentado
documentação pertinente e atendido os requisitos solicitados nas respectivas resoluções, porém, a
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - Governo do Estado de São Paulo,
teria lhe impossibilitado de firmar os contratos de gestão, sob o fundamento de que não contaria
com Conselho de Administração constituído. Afirma que, devido a irregularidades cometidas
pelas gestões anteriores, teria sido determinada a intervenção judicial em sua administração.
Esclarece que a intervenção não revogou as cláusulas e dispositivos do seu estatuto, apenas
afastou os conselheiros, substituídos pela figura do juiz de direito interventor, com fiscalização do
Ministério Público e dos Tribunais de Contas da União e do Estado. Requer a concessão de
liminar para seja reconhecida a nulidade do ato coator, revogando-o de forma liminar já que
evidente sua qualificação na condição de Organização Social da Área da Saúde (OSS) para os fins
de formar parceria/gerir unidades de saúde; bem como sejam declarados nulos os Despachos
GS-2774/2022 e GS-2775/2022, de 09/06/2022, lavrados pelo Secretário de Saúde do Estado de
São Paulo, que nomeou a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto-
FUNFARME para ser gestora do Ambulatório Médico de Especialidade Dr. Osmar Almeida Luz
- Ame Fernandópolis e do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Fernandópolis, em violação a
seu direito líquido e certo, já que plenamente qualificada, tendo apresentado melhores propostas
para os certames das Convocações Públicas fixadas pelas Resoluções SS n° 14, de 22/02/2022, e
n° 28, de 18/03/2022; ou sejam declarados suspensos os Processos de Convocações Públicas,
Resolução SS nº 14, de 22/02/2022, e Resolução SS nº 28, de 18/03/2022, da Secretaria do Estado
de Saúde de São Paulo, até decisão final dos autos. Ao final, requer o acolhimento do pedido e
concessão da ordem.

O Ministério Público manifestou-se pela concessão da liminar para suspensão
dos Processos de Convocações Públicas, Resolução SS nº 14, de 22/02/2022, e Resolução SS nº
28, de 18/03/2022, da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, e proibição de celebração de
instrumentos contratuais a partir deles, bem como intimação da impetrante para emenda da inicial
e inclusão da Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto-FUNFARME
no polo passivo da ação.
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Decido o pedido liminar.

Da análise da inicial e documentos que a acompanham e à vista do parecer
Ministerial às fls. 233/234, considerando que a intervenção judicial junto à impetrante fez apenas
afastar os membros dos conselhos fiscal e administrativo, em razão de irregularidades praticadas
durante a respectiva gestão, nomeando administrador judicial, não haveria como se sustentar, a
princípio, o fundamento de que a imperante não contaria com Conselho de Administração
constituído e/ou lhe faltaria a qualificação de Organização Social da Área da Saúde-OSS
necessários à parceria com a saúde pública e/ou para gestão de órgãos de saúde. Lado outro, como
pontuado pelo representante do Ministério Público, a pessoa jurídica impetrante, em verdade,
teria sido vítima e não autora dos ilícitos cometidos em sua gestão. Ademais, permitir o início dos
trabalhos pela Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto-FUNFARME
junto ao Ambulatório Médico de Especialidade Dr. Osmar Almeida Luz - Ame Fernandópolis e
ao Serviço de Reabilitação Lucy Montoro - Fernandópolis, com possibilidade de anulação
posterior de atos do certame licitatório e, consequentemente, de gestão dos órgãos, poderia
resultar em prejuízos aos envolvidos, inclusive à fundação nomeada para gestão.

Posto isso, albergando o parecer Ministerial, presentes os requisitos do art. 7º,
inciso III, da Lei 12.016/2006, defiro a liminar determinando a suspensão dos Processos de
Convocações Públicas, Resolução SS nº 14, de 22/02/2022, e Resolução SS nº 28, de 18/03/2022,
da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, inclusive, proibindo a celebração dos
instrumentos contratuais a ele relacionados, até decisão final nos autos ou determinação ulterior
em sentido contrário.

Servirá esta decisão como ofício perante a autoridade coatora para as
providências necessárias, devendo ser devidamente protocolizada pela impetrante.

Sem prejuízo, determino a intimação da impetrante para que emende a inicial
fazendo incluir no polo passivo da ação a Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José
do Rio Preto-FUNFARME, sob pena de extinção (Súmula 631 STF).

Atendida a determinação acima, notifique-se a autoridade coatora Secretário de
Saúde do Estado de São Paulo, para os termos do inteiro teor da presente decisão, e da petição
inicial, e que no prazo de 10 (dez) dias, apresente as informações pertinentes.

A notificação da impetrada se dará por meio eletrônico no correio institucional
na forma do disposto no art. 246, §§ 1º e 2º, do CPC, para os termos da petição inicial e do
presente despacho.

Servirá esta decisão como ofício de notificação eletrônico providenciando o
Ofício de justiça o fornecimento de senha de acesso aos autos digitais.

Tratando-se, na espécie, de processo que tramita pela via digital, se possível, fica
desde logo autorizado que as informações da autoridade sejam diretamente encaminhadas para o e-
mail da serventia: fernand1cv@tjsp.jus.br.

Determino, ainda, a notificação do órgão de representação judicial para integrar
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a lide na forma do art. 7º, inciso II, da Lei Federal nº 12.016/2009 (1).

Sem prejuízo, cite-se/intime-se a Fundação Faculdade Regional de Medicina de
São José do Rio Preto-FUNFARME, para os atos e termos da ação.

Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.

Ciência ao MPE, diligencie e intimem-se.

Fernandopolis, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

1 Art. 7o. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: (...) II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da
pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. 
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Dos 1,7 mil detentos libe-

rados do Centro de Progres-
são Penitenciária (CPP) Dr. 
Javert de Andrade, de Rio 

Preto, para saída temporá-
ria, 61 não retornaram. O 
levantamento foi divulgado 

Com a liminar, 
Fundação parou com os 

trabalhos de transição 
que realizava dentro do 
AME de Fernandópolis

na última terça-feira, 21, pela 
Justiça.

No dia 13 de junho, a Justi-
ça liberou 1.730 presos para 
ficarem em liberdade provi-
sória até segunda-feira, 20, 
durante o processo de rein-
tegração social. Deste total, 
apenas 163 foram monitora-
dos em tempo real por torno-
zeleiras eletrônicas. 

Ao receber o direito à 
saída temporária, o preso 
deve fornecer um endereço 
da casa do familiar onde irá 
ficar nos dias de liberdade e 

não pode sair de lá no perío-
do noturno e nem frequentar 
locais com venda de bebi-
das alcoólicas.

Por lei, os detentos benefi-
ciados tinham até as 16h de 
segunda-feira, para retornar 
às unidades prisionais. Por 
orientação da Secretaria de 
Administração Penitenciá-
ria (SAP), o levantamento 
de quantos voltaram foi fei-
to após as 10h de terça-feira, 
21, tempo necessário para 
receber informações sobre 
a reapresentação de deten-

tos em outras prisões – isso 
ocorre quando o detento não 
tem dinheiro para voltar à ci-
dade onde cumpre pena.

MAIS “FUGAS”
Na região, outros quatro 

detentos de “saidinha” não 
retornaram às unidades pri-
sionais, dois da Penitenciária 
e dois do Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Riolân-
dia. No Centro de Ressociali-
zação Feminina (CRF) de Rio 
Preto, todas retornaram na 
segunda-feira, 20, dentro do 
prazo estabelecido.

Confira a sentença na íntegra:

à  LIMInAR 

Presos não retornam à penitenciária da 
região; no Centro Feminino todas voltaram 

Segundo a Justiça, 61 presos são considerados foragidos; no Centro de Ressocialização 
Feminina de Rio Preto, mulheres retornaram na segunda, dentro do prazo estabelecido
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A CETESB (Com-
panhia Ambien-
tal do Estado de 
São Paulo) conce-

deu a licença prévia que era 
aguardada com expectativa 
pelo Poder Público municipal 
e por empresários com rela-
ção ao Distrito Industrial VI.

O processo final foi 
acompanhado de perto 
pelo deputado estadual e 
presidente da ALESP – As-
sembleia Legislativa do Es-
tado de São Paulo, Carlão 

Pignatari. “Após um longo 
processo de importantes 
estudos técnicos, fico fe-
liz em ver a licença sendo 
concedida para o Distrito 
VI. Esse local vai potencia-
lizar ainda mais a geração 
de empregos em Fernandó-
polis, além de atrair inves-
timentos para a cidade”, 
destacou Carlão.

Na terça-feira, 21, a Secre-
taria Municipal de Desen-
volvimento Sustentável en-
caminhou para o cartório de 
registros do município toda 
a documentação necessária 

para a regularização final dos 
terrenos. “Quero agradecer o 
empenho do nosso prefeito 
André, do deputado Carlão 
e de todas as equipes que 
de forma muito técnica ela-
boraram todos dos relatórios 
e documentos necessários. 
Agora estamos na reta final, 
aguardando essa regulariza-
ção do Cartório para que o 
Distrito possa ganhar vida”, 
destacou o secretário Wag-
ner Kamiyama.

Para o prefeito André Pes-
suto, essa grande área ao 
lado da rodovia Euclides 

da Cunha vai ser de funda-
mental importância para 
o crescimento econômico. 
“Estamos saindo de uma 
pandemia, buscando uma 
retomada econômica e hoje 
Fernandópolis é uma das 
poucas cidades do Brasil que 
vai poder oferecer um parque 
industrial novo, todo com in-
fraestrutura para o empre-
sário crescer, gerar rendas 
e empregos no município. 
Pensamos nisso lá atrás e 
falta muito pouco para come-
çarmos a colher os frutos”, 
comentou Pessuto.

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

à  PROCESSO FInAL 

CETESB concede licença prévia de
liberação do Distrito Industrial VI

Documentação foi encaminhada para o Cartório visando a regularização final dos lotes

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo concede 
licença prévia de liberação do Distrito Industrial VI

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



SÁBADO, 25 DE JUNHO DE 2022  |  Geral  | A5 

 JOÃO LEOnEL

contato@oextra.net

O caso do vereador 
Claudenilson Alves 
de Araújo (PSC), o 
“Pastorzão”, pode se 

transformar no estopim de uma 
verdadeira devassa nos gastos 
com combustível dos veículos 
oficiais da Câmara Municipal 
de Fernandópolis. 

“Pastorzão” responde a uma 
representação no Conselho de 
Ética do Legislativo de Fer-
nandópolis acusado de “uso 
indevido de veículo oficial”, 
por ter utilizado a recém ad-
quirida Toyota Hilux SW4 para 
uma visita ao filho no Centro de 
Detenção Provisória do muni-
cípio de Paulo de Faria no dia 
14 de março.

Para entender a amplitude da 
‘sinuca de bico’ que a Câmara 
Municipal começa a vivenciar, 
vamos aos fatos.

PRESIDENTE
DA CÂMARA

Primeiro, através do ofício 
n° l55/2022, de 28 de março, 
endereçado à Rádio Alvorada 
95,3 FM, primeiro veículo de 
imprensa a questionar o uso 
de um veículo oficial para fina-
lidade particular do vereador 
Pastorzão, o próprio presidente 
da Câmara de Fernandópolis, 
vereador Gustavo Pinato (DEM), 
confirma a existência de um 
“erro” no preenchimento do 
diário de controle do veículo 
oficial, a Hilux Zero Km adqui-
rida pelo Legislativo.

“Com a aposentadoria recen-
te do servidor responsável pela 
guarda e controle dos veículos, 
senhor Nelson Félix Nascimen-
to, o veículo Hilux SW4, cujo li-
vro foi elaborado no início desse 
mês (março), já que se trata de 
veículo novo, não possui ainda 
anotações no referido período, 
todavia o erro já foi devida-
mente observado, tendo sido 
tomada as medidas necessárias 
para ciência aos servidores da 
necessidade de preenchimento 
do diário de controle, tendo sido 
observado que desde o dia 21 
de março do corrente exercício 
todos os registros estão sendo 
regularmente anotados”, de-
clara Pinato.

Lembrando que a Câmara 
chegou a ter três veículos ofi-
ciais, um Ford Focus e um Toyta 
Corolla. O Focus foi colocado à 
disposição da prefeitura após 
a compra da Hilux, no valor de 
aproximadamente R$ 300 mil.

DEFESA DO
ASSESSOR

LEGISLATIVO
Visando substituir Nelson 

Nascimento, o presidente da 
Câmara nomeou em cargo 
comissionado o servidor José 
Renato, que dentro das atribui-
ções de assessor de assuntos 
legislativos, cumpre as funções 
de motorista. Ele tomou posse na 
Câmara no dia 1º de fevereiro e 
passou a realizar serviços, como 
ir a bancos, correios, prefeitura e 
Iprem, a partir do mês de março.

Em busca de esclarecer a 
conduta do vereador Pastorzão, 
Gustavo Pinato determinou a 
instauração de um Processo 
Administrativo de Investiga-
ção, através da Portaria n° 16, 
de 28 de março.

José Renato foi notificado e 
no dia 6 de abril prestou depoi-
mento à comissão de investi-

gação preliminar no trâmite do 
processo administrativo, que 
transcorre nos moldes de uma 
“sindicância interna”. 

José Renato confirmou a via-
gem, tendo, de fato, levado o 
vereador Pastorzão até Paulo 
de Faria. Confira trechos de seu 
depoimento:

“(José Renato) é advogado 
devidamente constituído para a 
defesa do referido detento (filho 
do vereador Pastorzão), atuando 
de forma ‘pro bono’ (gratuita-
mente), e necessitava conver-
sar com o detento (...) a fim de 
colher as devidas informações 
para elaboração de pedido de 
liberdade provisória. A viagem 
foi realizada com a companhia 
do vereador Sr. Claudenilson 
Alves de Araújo. A viagem foi 
realizada no dia 14 de março de 
2022 (segunda-feira), por volta 
das 12h00, com retomo por volta 
das 16h30. O depoente informa 
que compareceu à casa do vere-
ador Claudenilson, inicialmente 
para realizar a viagem com o 
veículo do vereador (...) todavia, 
verificando que o mesmo estava 
emocionalmente abalado, su-
geriu que fossem com o veículo 
oficial da Câmara, entendendo 
que isso não seria ilícito, haja 
vista que se tratava de viagem 
a ser realizada junto com o vere-
ador. Não houve diária ou qual-
quer outra despesa, exceto os 
gastos com combustível, para 
a realização da referida viagem. 
Relata que na data do dia 22 de 
março de 2022, às 11h36, reali-
zou a reposição total dos gastos 
com combustível (completando 
o tanque com o importe total 
de R$ 436,36), momento em 
que pede a juntada aos autos 
do referido comprovante dos 
gastos ressarcidos. Relata 
que a viagem foi de 260km 
aproximadamente, todavia o 
ressarcimento dos gastos com 
combustível compreende um 
valor correspondente ao total 
de aproximadamente 520km 
percorridos, motivo pelo qual 
pede, igualmente, a juntada 
das notas fiscais de abasteci-
mento anterior do veículo para 
comprovação dos gastos por 
ele suportados. Relata que fez 
relatório semanal das viagens 
realizadas com o veículo SW4, 
tendo informado em um livro de 
registros de viagens daquele 
carro que se deslocou ao CDP de 
Paulo de Faria/SP para acompa-
nhamento do vereador Claude-
nilson, todavia, informa que era 
o único condutor do veículo e, 
até aquele momento do registro, 
ainda não teria dado ciência a 
nenhum outro servidor ou mem-
bro desta Casa de Leis sobre 
os registros realizados naquele 
livro. Indagado pelo controlador 
interno da Câmara, Sr. Thales 
Adolfo de Almeida Zaine (procu-
rador jurídico da Câmara), sobre 
a existência do livro, uma vez 
que aquele documento estava 
sendo solicitado para extração 
de cópia, com o intuito de res-
ponder a solicitação de infor-
mações da Rádio Alvorada, foi 
questionado pelo controlador 
interno sobre os diversos erros 
de preenchimento do livro, ten-
do informado o servidor que o 
livro deveria registrar cada uma 
das viagens realizadas com o 
veículo e que o preenchimento 
de modo semanal e não indivi-
dualizado estaria incorreto, não 

à  NA CÂMARA

Caso “Pastorzão”: Estopim para uma 
devassa nos gastos com combustível
Após defesas se manifestarem, 
“falhas” no controle de 
quilometragem de veículos oficiais 
tendem a tornar-se o “foco principal”

podendo ser aceito aquele livro 
como documento válido, já que 
não traduzia as informações re-
lativas a cada viagem. Diante da 
negativa de recebimento do livro 
preenchido daquele modo e a 
solicitação do servidor para que 
saneasse os vícios de registro, 
regularizando os preenchimen-
tos de cada uma das viagens 
realizadas, o depoente se dirigiu 
até a Gráfica Líder, responsável 
pela impressão do livro, a fim 
de verificar a possibilidade de 
remoção das folhas preenchi-
das incorretamente para que 
pudesse refazer os registros da 
forma correta, individualizan-
do as viagens, que não foram 
muitas, já que o livro havia sido 
entregue a ele recentemente, 
não havia muitos registros, mas 
apenas anotações do próprio 
depoente. Ao chegar à gráfica, 
o depoente conversou com o re-
presentante da Gráfica Líder 
(...) que o informou que a gráfica 
somente fazia a impressão das 
folhas e que, portanto, deveria 
procurar a empresa responsável 
pela encadernação do livro, a 
fim de verificar a possibilida-
de de correção daquele livro. 
Diante da informação recebida, 
o depoente se deslocou até a 
Encadernadora Teixeira e con-
versou com o responsável (...) 
que tentou remover as páginas 
preenchidas incorretamente, 
diante da informação do depo-
ente de que ele entendia não 
se tratar de um livro válido, já 
que ainda não estava nume-
rado, não constavam termos 
de abertura e encerramento e 
nenhum registro oficial, tendo 
anotações apenas do depoente 
realizadas de forma incorreta. 
Verificando o depoente que a 
extração das páginas danificou 
o livro, entendeu que seria me-
lhor providenciar a confecção de 
um novo livro para apresenta-
ção junto à Câmara Municipal, 
objetivando, assim, preencher, 
a partir de então, de forma cor-
reta, com a individualização de 
registro de cada viagem, con-
forme a orientação recebida da 
Controladoria Interna da Câ-
mara Municipal. Por entender 
que não se tratava de um livro 
válido, ficou de posse do livro 
preenchido irregularmente, se 
comprometendo a entrega-lo até 
o final do expediente (...) Informa 
que apresentou o novo livro para 
a Câmara Municipal, assim que 
ele foi devidamente confeccio-
nado, passando, desde aquela 
data, a preencher corretamente 
os registros de viagens, em con-
formidade com as orientações 

recebidas da Controladoria 
Interna da Câmara Municipal. 
Declara o depoente que arcou 
com os custos da confecção e 
encadernação do novo livro de 
registro de viagens (Diário de 
Bordo), não tendo a Câmara 
realizado nenhum dispêndio 
com a elaboração desse livro. 
Complementarmente, após en-
cerrados os questionamentos 
da Comissão de Investigação 
Preliminar, o depoente solicitou 
a possibilidade de fazer consi-
derações finais, que após deferi-
mento do pedido, assim relatou: 
‘(...) não possui experiência com 
o exercício de cargo público, 
tendo assumido o cargo sem 
qualquer tipo de treinamento 
ou capacitação para o exercício 
de suas atribuições, não tendo 
identificado nenhuma norma 
ou regulamento que discrimina 
quais as finalidades de uso do 
veículo oficial da Câmara Mu-
nicipal’ (...) comunica ainda 
que quando foi apresentado à 
maioria dos vereadores, recebeu 
informações da Presidência de 
que suas atribuições compre-
endiam também o assessora-
mento de todos os vereadores 
em assuntos legislativos que 
não estivessem vinculados às 
atribuições de nenhum outro 
servidor”. 

Em sua oitiva, José Renato 
estava acompanhado de sua 
advogada, Adriane Adélia 
Menezes. A reportagem teve 
acesso à defesa do servidor, 
protocolada junto à comissão 
de investigação preliminar. Con-
fira alguns trechos da defesa: 

“Com relação ao livro de 
registro de controle de viatu-
ra (José Renato) recebeu um 
livro de controle de quilometra-
gem sem termos de abertura e 
encerramento e sem páginas 
numeradas, e que também não 
lhe instruíram como preenchê-lo 
(...) só foi informado (sobre a 
forma correta) pelo controlador 
interno Sr. Tales, quando surgiu 
a necessidade de verificação 
do livro (...) Cabe salientar que, 
diante da Resolução Municipal 
nº 01/1991, a respeito do uso do 
carro oficial que foi encartada 
aos autos (...) em seu artigo 
5º traz que o registro no livro 
deverá ser apresentado men-
salmente com as determinadas 
informações constantes nos 
seus incisos, porém não traz 
que as anotações devem ser 
diárias (...) denotando-se que 
existe um desencontro de in-
formações dentre os efetivos 
e as resoluções existentes na 
Casa Legislativa”.

ARQUIVAMENTO E 
NOVA SINDICÂNCIA 

PARA APURAR 
GASTOS COM 

COMBUSTÍVEIS
Já o advogado Ricardo Fran-

co, que defende o vereador 
Pasrtorzão e o auxilia junto ao 
Conselho de Ética, entregou a 
defesa prévia de seu cliente no 
início da semana. 

Franco enfatiza que a de-
núncia contra Pastorzão é 
descabida no que denomina 
“malfadada representação”, 
além de indicar possíveis via-
gens irregulares à Brasitânia, 
que teriam ocorrido no período 
noturno, e apontar para “inves-
tigações futuras”.

“A Comissão Permanente 
de Investigação, Sindicância 
e Processo Administrativo Dis-
ciplinar desta Egrégia Câmara 
Municipal, tenta, a qualquer 
custo, imputar ao denunciado 
a violação do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar da Câmara 
Municipal de Fernandópolis, 
esquecendo-se, entretanto, a 
honrada Comissão, que o ora 
denunciado nunca quis ir ao 
CDP de Paulo de Faria com o 
carro Oficial, muito pelo con-
trário. O ora denunciado estava 
em sua residência, com o seu 
veículo particular, aguardando 
o advogado José Renato (que 
também é funcionário público 
da Câmara Municipal) para se 
deslocarem até o CDP de Paulo 
de Faria, bastando para tanto, 
que os honrados membros do 
Conselho de Ética leiam os de-
poimentos e as alegações finais 
interpostas pela brilhante advo-
gada Adriane Adélia Menezes 
que, sem nenhum subterfúgio, 
narra todos os fatos ocorridos 
naquele dia, isentando o ora 
denunciado de qualquer res-
ponsabilidade pelo uso do carro 
oficial. A grande verdade Ex-
celências, é que o denunciado 
ao tomar posse no cargo de Ve-
reador foi-lhe repassado uma 
cartilha contendo os deveres 
de um Vereador junto ao Poder 
Legislativo, tento ocorrido in-
clusive, uma reunião com to-
dos os senhores vereadores e 
vereadora, afim de que o digno 
Procurador Jurídico dessa Egré-
gia Câmara Municipal pudesse 
esclarecer as dúvidas dos no-
vos Vereadores. O que de fato 
correu foi ‘o esquecimento por 
parte de quem deveria sabê-lo’ 
da existência da Resolução de 
01/ 1991, que regulamenta o uso 
do carro Oficial, que, diga-se de 
passagem, está em vigor até 
hoje. A defesa não irá fazer uma 
peça de ‘longas’ páginas, pois 
está claro que o denunciado não 
cometeu nenhuma afronta ao 
Código de Ética dessa Egrégia 
Câmara Municipal. A verdade 
é que não houve uma parcimô-
nia entre a prova testemunhal 
com a decisão da Comissão Per-
manente. Da simples leitura do 
depoimento de José Renato, 
vê-se, com os olhos de ver, que 
àquele depoente, com grandeza 
e honestidade, afirma taxativa-
mente que o denunciado não 
pediu para utilizarem do veículo 
oficial naquele malfadado dia. 
Afirma, inclusive, que ao chegar 
na casa do ora denunciado, o 
mesmo já encontrava com seu 
veículo particular pronto para 
o deslocamento, sendo que, o 
próprio José Renato, ao ver o 
estado emocional do denuncia-
do, insistiu para que o mesmo 
adentrasse ao carro oficial, para 
assim seguirem viagem, pois 
o denunciado não apresenta-
va condições de dirigir. Tanto 
é verdade que, em tratativas 

Reportagem teve acesso a documentos que podem dar origem a questio-
namentos sobre controle do uso, gastos com combustíveis e prestação de 
contas das notas fiscais pagas aos postos que efetuaram os abastecimentos 
em nome da Câmara Municipal de Fernandópolis: nos últimos anos, pelo 
menos 3 veículos oficiais foram utilizados pelo Legislativo

Print do celular do Pastorzão em 
conversa via WhatsApp com o as-
sessor legislativo José Renato, atu-
almente motorista da Câmara, onde 
fala que na viagem a Paulo de Faria 
ele, vereador, é que seria o moto-
rista; esta reprodução foi anexada 
à defesa subscrita pelo advogado 
Ricardo Franco encaminhada ao 
Conselho de Ética

anteriores, onde restou com-
binado o deslocamento ao 
CDP de Paulo de Faria, o ora 
Denunciado deixa explícito que 
iriam em seu veículo, conforme 
se vê do ‘print’ de conversa via 
aplicativo WhatsApp. Vemos, 
portanto, de maneira cabal, 
que nem José Renato [vide 
seu depoimento], quanto o ora 
denunciado, foram orientados 
sobre os procedimentos legais 
para a utilização dos veículos 
oficiais da E. Câmara Municipal 
(...) Ainda, a defesa também não 
adentrará as questões dos livros 
pertinentes ao uso dos veículos 
oficiais, pois o denunciado nada 
tem a ver com esse fato que, 
no entanto, deverá ser objeto 
de uma análise profunda, ten-
do em vista que, até nos livros 
existem falhas grosseiras no 
que se refere a datas e locais da 
utilização dos veículos oficiais 
- vide viagens à Brasitânia efe-
tuadas ao término das sessões! 
Outra questão a ser esclarecida: 
é indicada troca dos livros onde 
foram lançados os deslocamen-
tos dos veículos oficiais que, 
segundo consta, o controlador 
interno das viaturas orientou o 
servidor José Renato que pro-
curasse a gráfica responsável 
pela confecção do livro a fim 
de solucionar o preenchimento 
errado em duas folhas. Ora, Ex-
celências, são fatos gravíssimos 
que deverão ser apurados em 
apartado e através de uma nova 
sindicância”.

Ricardo Franco conclui afir-
mando que Pastorzão “não co-
meteu nenhum infração Ética 
Disciplinar”, devendo o presen-
te procedimento ser arquivado 
de plano. 

“(A Representação) é fruto de 
disputas políticas que buscam 
somente constranger o verea-
dor Pastorzão (...) o Conselho 
de Ética não se presta a isso 
(...) Justiça é o que se espera”.

O advogado não descarta 
se debruçar sobre uma ampla 
investigação sobre os gastos 
com combustíveis, somando-se 
os três carros oficiais da Câ-
mara nos últimos anos, com 
a devida prestação de contas 
através de notas fiscais pagas 
pela Câmara e em quais postos 
de abastecimento foram realiza-
dos os respectivos pagamentos, 
apontando ainda que um inqué-
rito policial está instaurado na 
Delegacia Seccional de Polícia 
de Fernandópolis “que versa 
sobre crime de peculato”. 



A Comissão de 
Constituição, Jus-
tiça e Cidadania 
(CCJ) aprovou na 

terça-feira, 21, a admissibili-
dade da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 142 
de 2015 – conhecida popu-
larmente como a “PEC dos 
lotéricos”. A partir de agora, 
a Câmara vai constituir uma 
comissão especial para de-
bater o mérito da matéria.

De autoria do deputado 
Fausto Pinato (PP-SP), a ini-
ciativa disciplina as permis-
sões de serviço público por 
prazo indeterminado cujos 
contratos foram firmados 
antes da Constituição de 
1988. Se aprovada na co-
missão especial, a PEC pre-
cisa ser aprovada em dois 
turnos por três quintos dos 
parlamentares no plenário 
da Câmara e do Senado para 
poder ser promulgada e en-
trar em vigor.

A iniciativa acrescenta ar-
tigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
prevendo que os termos de 
permissão de serviços pú-
blicos que à época da pro-
mulgação da Constituição 

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde da 
Prefeitura de Fer-
nandópolis pro-

moverá no dia 28 de junho o 
Drive Thru da vacinação con-
tra a Gripe (Influenza).

A imunização será reali-
zada em frente à Prefeitura, 
na Rua Porto Alegre – 350, 
Jardim Vila Nova, das 16h 
às 19h. Poderão ser imuniza-
das todas as pessoas acima 
de 06 meses de idade e que 
ainda não tenham recebido 
a dose esse ano.

“Em mais um ano prepa-
ramos o Drive Thru dando 
a oportunidade para que a 
população fernandopolen-
se seja imunizada contra a 
Gripe de maneira rápida, 
prática e segura. Nossos 
profissionais estarão de 
prontidão para atender a 
todos que passarem com 
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à  PRóxIMA TERçA-FEIRA

Fernandópolis 
realiza Drive Thru 
de vacinação 
contra a Gripe

 
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMAMENTO PÚBLICOnº 002/2022 – Processo nº 052/2022  
 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização de 
Chamamento Públiconº 002/2022, objeto do Processo nº 052/2022. Tipo: 
credenciamento. Objeto:DOAÇÃO ONEROSA DE IMÓVEIS NO DISTRITO INDUSTRIAL 
III – PAULO MARCONDES. Entrega e abertura dos Envelopes: 18 de julho de 2022 às 
13h30minh. O Edital Completo poderá ser retirado através do site 
www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informações serão fornecidas pelo Setor de 
Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 08h00minh às 
11:00h e das 13:00h às 17:00h.   

 
Meridiano/SP, 23 de junho de 2022.  

 
 

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA 
Prefeita Municipal  

 
 
 

  

  

  

  

  

  

   

Uma publicação: Sábado, dia 25 de Junho de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.286.

publicações

Campanha promovida pela Secretaria Municipal da Saúde vai
imunizar população acima de 6 meses de idade no dia 28 de junho

seus veículos. Convidamos 
a todos para que partici-
pem”, disse Ivan Verone-
si, secretário Municipal de 
Saúde. 

A vacina, disponibilizada 
pelo Governo Federal, imu-
nizar contra três subtipos 
da gripe: H1N1, H3N2 e In-
fluenza B.

A vacina, disponibilizada pelo Governo Federal, imunizar 
contra três subtipos da gripe: H1N1, H3N2 e Influenza B

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  APROVADA PELA CCJ 

Câmara constituirá 
Comissão Especial 
para debater
‘PEC dos lotéricos’
De autoria do deputado Fausto Pinato, iniciativa disciplina as 
permissões de serviço público por prazo indeterminado cujos 
contratos foram firmados antes da Constituição de 1988

De autoria do deputado 
Fausto Pinato, a iniciativa 
disciplina as permissões 
de serviço público por 
prazo indeterminado 
cujos contratos foram 
firmados antes da 
Constituição de 1988

Federal estavam vigorando 
por prazo indeterminado po-
derão ter prazo e condições 
fixados em contrato. Ficando 
assegurada a renovação do 
contrato por igual período, 
sendo que, ao final, o serviço 
deverá ser licitado.

Relator na CCJ, o deputa-
do Darci de Matos (PSD-SC) 
avalia que a proposição deve 
abranger apenas a situação 
e a questão dos lotéricos.

“Nós vamos adequar [na 
comissão especial] o conteú-
do da PEC para dar seguran-
ça jurídica pontual somente 
aos lotéricos do Brasil na 
comissão de mérito, que é 
a comissão especial. A PEC 
dá segurança jurídica para 
as 6 mil lotéricas que entra-
ram sem licitação antes de 
1988, que são quem atende o 
pobre, o carente, o pequeno, 
aquele que mora nas tifas do 
interior do Brasil, nos bairros 
carentes, no morro, na peri-
feria, onde o banco não vai”, 
comentou o parlamentar ca-
tarinense.

Na justificativa quando 
apresentou a PEC, em 2015, 
Pinato argumentou que “à 
época da Constituição Fe-
deral, em 1988, é notório 
que muitos serviços públicos 
dos entes federados estavam 
sendo prestados pela inicia-
tiva privada por meio de um 
termo de credenciamento ou 

ato de permissão, os quais se 
submeteriam imediatamente 
à aplicabilidade da obriga-
ção de licitar, tão logo se ex-
pirasse o prazo da respectiva 
vigência. Entretanto, não fi-
cou contemplada na Cons-
tituição Federal a situação, 
em 1988, dos credenciados e 
permissionários de serviços 
públicos que tinham seus 
instrumentos vigorando por 
prazo indeterminado”.

Darci de Matos comentou, 
ainda, em seu parecer que 
“a proposta em apreço se 
presta a corrigir esse quadro, 
uma vez que estará ‘referen-
dando constitucionalmente 
os contratos já regulamen-
tados em lei, que lhes fixou 
prazo certo, deveres e direi-
tos, conferindo-lhes, ainda, o 
direito à renovação, medida 
que se afigura razoável e jus-
tificável, em face dos inves-
timentos realizados pelos 
permissionários’“.

“Dessa forma, a omissão 
constitucional sobre os loté-
ricos merece um amplo de-
bate no âmbito da Comissão 
Especial, para que possamos 
criar um texto de transição 
adequado. Diante de todo o 
exposto, concluímos o voto 
no sentido da admissibilida-
de da Proposta de Emenda 
à Constituição nº 142, de 
2015”, finalizou o pessedista 
de Santa Catarina.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

seu direito advogados
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O Consórcio de Turismo In-
termunicipal da Região Turísti-
ca “Maravilhas do Rio Grande” 
(Cotimarg) e o Fórum Perma-
nente de Turismo da Região 
Turística “Maravilhas do Rio 
Grande” lançaram no último 
dia  21 o concurso artístico “À 
Procura do Mascote Maravilhas 
do Rio Grande”, buscando ele-
ger o desenho que dará origem 
ao Mascote da Região Turística, 
composta pelos municípios 
de Cardoso, Fernandópolis, 
Guarani d’Oeste, Indiaporã, 
Macedônia, Meridiano, Mira 
Estrela, Ouroeste, Paulo de 
Faria, Pedranópolis, Populina, 
Riolândia, Valentim Gentil e 
Votuporanga. 

Qualquer morador dos 14 
municípios, com idade a partir 
de 12 anos, poderá participar 
do concurso. As inscrições vão 
de 21/06 a 07/08 de 2022.

O autor(a) do desenho ven-
cedor receberá uma premia-
ção de R$ 1.000,00, além de 
uma diária com direito a um 
acompanhante e alimenta-
ção inclusa, exceto bebidas, 
em um Resort localizado na 
Região Turística “Maravilhas 
do Rio Grande”. 

A apresentação do desenho 
vencedor e a premiação de 
seu autor(a) está prevista para 
acontecer no dia 18/08/2022 
na cidade de Guarani d’Oes-
te. Regulamento e inscrição: 
https://www.maravilhasdo-
riogrande.com.br/.../concurso.

Nos dias 8 e 9 de 
junho, a usina Al-
coeste Bioenergia, 
localizada em Fer-

nandópolis, recebeu em sua 
sede (Recanto Arakaki) o 
projeto intitulado “Expedi-
ção Agricultura para a Vida”.

Este projeto foi promovido 
graças a parceria da Alcoeste 
com a Corteva e os Professores: 
Mauro Rizzardi da Universi-
dade de Passo Fundo (Manejo 
Integrado de Plantas Dani-
nhas); Cristiane de Pieri da 
AgroEfetiva (Manejo Integrado 
de Pragas e Doenças) e Luan 
Meneghelli da AgroEfetiva 
(Tecnologia de Aplicação).

O evento, que visa treinamen-
to em Boas Práticas, contou 
com a participação de mais 
de 80 pessoas de empresas 
como a Colombo, Cofco, Celeiro, 
UniBrasil, Etec e também da 
Fazenda Nossa Senhora Apare-
cida e secretários da Agência 
da Caixa e do município. O 
treinamento foi realizado em 
carreta com estrutura adaptada 
para transformar-se em uma 
sala de aula com capacidade 

para 20 pessoas e com equi-
pamentos para aulas práticas 
e “in loco”.

Segundo a professora Cris-
tiane de Pieri, “Esta é uma 
ferramenta ideal para trans-
mitir informações sobre Boas 
Práticas Agrícolas à técnicos 
de distribuição, formadores de 
opinião técnica, consultores, 
grandes produtores e agências 
governamentais”.

O objetivo da “Expedição 
agricultura para a vida” é 

disseminar os conceitos de 
Boas Práticas Agrícolas de 
forma itinerante e inovadora 
para um público tecnicamen-
te qualificado. Promover as 
melhores recomendações so-
bre Tecnologia de Aplicação, 
Manejo Integrado de Ervas 
Daninhas, Manejo Integrado 
de Pragas, Manejo Integrado 
de Doenças e Exposição de 
Trabalhadores por meio de 
práticas integradas em todas 
as etapas do cultivo e produção.

O intuito é promover as me-
lhores recomendações nos 5 
pilares: Tecnologia de Aplica-
ção, Manejo Integrado de Ervas 
Daninhas, Manejo Integrado 
de Pragas, Manejo Integrado 
de Doenças e Exposição do 
Trabalhador. Os conceitos são 
aplicados a várias etapas do 
ciclo de cultivo e produção. 
Cada disciplina teve uma breve 
apresentação teórica e três 
interações práticas através de 
ambientes atraentes visuais.

Em classes de berçário, onde 
estão crianças de uma faixa 
etária bem pequena – de 4 
meses a 1 ano e meio de idade, 
é comum que estes fiquem 
em tatames, com um trabalho 
mais específico, voltado para 
o aprendizado sistemático.

Desta forma, a Prefeitura de 
Ouroeste, por meio da Secre-
taria Municipal de Educação 
e Cultura, adquiriu os tatames 
para escolas 
da Rede Mu-
nicipal de 
Ensino.

“Devemos considerar que 
o brincar é a atividade mais 
importante para o desenvolvi-
mento infantil, mas desde que 
estes tenham contato direto 
com materiais que favoreçam 
o reconhecimento das diferen-
tes sensações, cores, formas, 
além de conviverem com ou-
tras crianças, ampliando seu 
contato social com pessoas e 
com o mundo que a cerca”, 
destaca Alex Sakata, prefeito 
de Ouroeste.

à  EVEnTO

Alcoeste Bioenergia
recebe o projeto ‘Expedição 
Agricultura para a Vida’
Ação visa treinamento em Boas Práticas e contou com a participação de mais de 80 pessoas

Tatames 
são utiliza-

dos para 
trabalho mais 

específico, 
voltado para o 

aprendizado 
sistemático 

das crianças 

Prefeitura adquire
tatames para 
escolas da Rede 
Municipal 

à  OUROESTE

 ASSESSORIA DE IMPREnSA

Prefeitura de Ouroeste

Uma publicação: Sábado, dia 25 de Junho de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.286.

Uma publicação: Sábado, dia 25 de Junho de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.286.

Concurso artístico 
irá escolher mascote 
da Região Turística 
‘Maravilhas 
do Rio Grande’

Qualquer morador dos 14 municípios, com idade a 
partir de 12 anos, poderá participar do concurso

publicações

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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 ASSESSORIA DE IMPREnSA

Prefeitura de Ouroeste

O esporte constitui-se em 
forma de comunicação, ex-
pressão, emoção e fator de 
educação e emancipação 
para a transformação social. 
Deste modo, em parceria 
com o Instituto Esporte 
& Educação, a Prefeitura 
de Ouroeste e a Secretaria 
Municipal de Educação e 
Cultura, objetivam imple-
mentar a metodologia do 
esporte educacional: in-
clusão de todos, respeito 
a diversidade, construção 
coletiva, educação integral e 
o rumo a autonomia, desen-
volvendo a cultura esportiva 
com a finalidade de formar 

o cidadão crítico, criativo 
e protagonista.      

Desde o ano de 2021, os 
profissionais da Educação 
Municipal estão participando 
de um Curso de Formação 
visando o desenvolvimen-
to de uma metodologia de 
esporte educacional, onde 
há atendimento direto com 
crianças e adolescentes em 
atividades esportivas e so-
cioeducativas.      

Em virtude desta parceria, 
as Escolas da Rede Municipal 
de Ensino receberam muitos 
materiais esportivos. A cul-
minância deste curso será no 
dia 7 de julho, quando serão 
apresentadas as Boas Práticas 
dos professores do município.

O município de Ouro-
este / Marcus Pro-
duções e Eventos, 
promoveu, no último 

sábado, dia 18, no Salão Paro-
quial, uma noite riquíssima de 
cultura, conhecimento, música 
e comidas típicas. A Exposi-
ção Cultural “Vivenciando as 
Tradições Nordestinas” se 
resumiu numa grande festa. 

O projeto foi beneficiado pela 
Lei Aldir Blanc, por meio do 
apoio e incentivo a Prefeitura 
de Ouroeste, através da Secre-
taria de Educação e Cultura. 
A principal ideia da Exposição 
foi trazer ao público partici-
pante, as comidas e a cultura 
de cada um dos Estados do 
Nordeste, beneficiando e en-
riquecendo a comunidade de 
conhecimento. 

De acordo com o organizador 

Marcus Santos, foi 
gratificante desen-
volver uma proposta 
de muito conteúdo. 
Além da participa-
ção de um grande 
público da cidade, 
marcaram presen-
ça o prefeito Alex Sakata, a 
primeira-dama e secretária 
da Promoção e Ação Social, 
Thainara Dias, o vice-prefeito 
Júlio Santos, a esposa Dra. 

A Secretaria da Promoção 
e Ação Social, por meio da 
Prefeitura de Ouroeste, pro-
moveu na segunda-feira, dia 
20, no Centro de Convivência 
de Idosos, a tradicional festa 
junina, que ganhou o tema de 
“Arraiá da 3ª Idade”. 

A festa foi aninada com dança 

de quadrilha, distribuição de 
brindes e comidas típicas. Par-
ticiparam do “Arraiá” o prefeito 
Alex Sakata, a secretária da Pro-
moção e Ação Social, Thainara 
Dias, o vice-prefeito Júlio Santos, 
o presidente da Câmara, João 
Romeira, os vereadores Angélica 
do Tutão, Denilson Rodrigues, 
Gisele Pinhel e Marcos Bueno, 
além do grupo da Melhor Ida-

de de Ouroeste, do distrito de 
Arabá e convidados.

De acordo com a secretária 
da Promoção e Ação Social, 
Thainara Dias, a festa junina 
teve como objetivo oferecer 
momentos de lazer, mantendo 
a cultura da época, além de 
proporcionar uma grande con-
fraternização entre os grupos. 

Nesta edição o que mais 

impressionou os idosos foi a 
decoração, além da organiza-
ção e variedade das comidas 
típicas. Para as coordenado-
ras do CCI de Ouroeste, Rita 
Delaide Junqueira e Célia dos 
Santos, do Centro Social da 
3° Idade de Arabá, todos os 
detalhes foram pensados com 
muito carinho com apoio da 
Administração.

Escolas da Rede 
Municipal de 
Ensino recebem 
materiais esportivos
Os profissionais da Educação Municipal estão 
participando de um Curso de Formação

As escolas da Rede Municipal de Ensino 
receberam muitos materiais esportivos

 ASSESSORIA DE IMPREnSA

Prefeitura de Ouroeste

Ouroeste realiza Exposição Cultural 
‘Vivenciando as Tradições nordestinas’ 

à  LEI ALDIR BLAnC

A principal ideia foi trazer ao público participante, as 
comidas e a cultura de cada um dos Estados do Nordeste

Natália Amado, o presidente 
da Câmara, João Romeira, o 
vereador “Tiãozinho”, e a di-
retora de Cultura Rosângela 
Pinheiro.  

Secretaria da Promoção e Ação Social 
realiza Arraiá Junino da 3ª Idade 

à  ESPORTE / EDUCAçãO

 ASSESSORIA DE IMPREnSA

Prefeitura de Ouroeste
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SUA OBRA
MERECE O
MELHOR
A maior variedade de 
acabamentos e condições 
especiais de pagamento você 
encontra aqui.

Fernandópolis: (17) 3465-9399         (17) 99791-5030
Av. Carlos Barozzi, 982 – Brasilândia
Ouroeste: (17) 3843-1315 - Av. dos Bandeirantes, 1995

A Prefeitura de Ouroeste, por 
meio da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, reali-
zou adesão ao PAR (Plano de 
Ações Articuladas) e recebeu, 
no último mês, a doação de 
três ônibus. O PAR é o con-
junto de ações, apoiado tec-
nicamente e financeiramente 
pelo Ministério da Educação, 
que visa ao cumprimento das 

metas do Compromisso Todos 
pela Educação, sendo base 
para o termo de convênio ou 
cooperação firmado entre o 
MEC e o ente apoiado.

A partir da adesão ao Pla-
no de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, os Es-
tados e municípios elaboram 
seus respectivos Planos de 
Ações Articuladas. Tal plano 
foi elaborado e Ouroeste foi 
contemplado.

à  ZERO KM

Ouroeste conquista três ônibus para a
Educação

O PAR é o conjunto de ações, apoiado tecnicamente e financeiramente pelo Ministério da Educação

O município realizou adesão ao PAR (Plano de 
Ações Articuladas) e recebeu os três veículos 
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