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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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Ouroeste supera Jales, Santa Fé e Votuporanga no comparativo anual. Página A2

                      EmprEgos:

Iturama dispara
e Fernandópolis 
lidera na região

governo de sp entrega novas 
viaturas ao Corpo Bombeiros
Estado também confirmou a reforma da Unidade de Fernandópolis

Na tarde desta quinta-
feira, 30, o 13º Gru-
pamento do Corpo de 
Bombeiros, com sede 

em Fernandópolis, recebeu do 
Governo do Estado de São Pau-
lo duas novas viaturas que são 
consideradas as mais eficazes e 
modernas do mercado.  Repre-
sentando o governador Rodrigo 
Garcia, o presidente da ALESP, 
Deputado Estadual Carlão Pig-
natari, entregou ao comando do 
Corpo de Bombeiros e ao prefeito 
André Pessuto as chaves de 01 
nova viatura de Resgate, avalia-
da em R$ 400 mil, e de 01 auto 
bomba ‘Volks’, avaliado em R$ 1 
milhão. Página A4

à  HIsTÓrICo

Serão pavimentados 24 km da rodovia que interliga Macedônia à Indiaporã

macedônia assina convênio de r$ 62
mi para pavimentação de rodovia

O prefeito Reginaldo Marco-
mini, na quarta-feira, 29, acom-
panhado de sua vice-prefeita, 
Vanja Sabino, esteve em uma 
cerimônia de assinatura de con-
vênio em São Paulo.  Na oportu-
nidade foi assinado o convênio 
de mais de 62 milhões de reais 
para a pavimentação dos 24 km 
da rodovia que interliga o muni-
cípio de Macedônia à Indiaporã. 
Página A5

polícia militar 
prende mulher por 
tráfico de drogas 
no Jd. Araguaia
O marido dela, que também seria 
preso, conseguiu fugir dos policiais

Na tarde de quarta-feira, 29, 
a Polícia Militar prendeu uma 
mulher em flagrante acusada de 

tráfico de drogas, após uma abor-
dagem realizada no Jd. Araguaia, 
em Fernandópolis. Página A6

Antirrábica: 
Cães e gatos 
devem ser 
vacinados 
contra a raiva
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oportunidade: 
pAT oferece
novas vagas 
de emprego em 
Fernandópolis
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Empregos: Iturama dispara e
Fernandópolis lidera na região
Ouroeste supera Jales, Santa Fé e Votuporanga no comparativo anual

Os dados provêm do 
Cadastro Geral de 
Empregados e De-
sempregados (CA-

GED); foram compilados por 
Valdir Cardoso, no Blog do Car-
dosinho, e são relativos ao mês 
de maio de 2022.

Dentre as cidades de maior 
porte, na região noroeste pau-
lista, Fernandópolis tornou a li-
derar a geração de novos postos 
de trabalho com saldo positivo 
de 204 empregos; Santa Fé do 
Sul criou 28; Jales 26 e Tanabi 
outros 25. Em Rio Preto, hors 
concurs devido ao porte regio-
nalmente incomparável, o sal-
do foi positivo em 1.087 vagas, 
resultado de 7.051 admissões 
e 5.964 demissões.

Pelo prisma negativo ficou Vo-
tuporanga, outrora líder abso-
luta na geração de novas opor-
tunidades, com saldo negativo 
com fechamento de 84 vagas e 
Mirassol que descerrou mais 24 
postos de trabalho.

Considerando o saldo dos 

cinco primeiros meses de 2022, 
Fernandópolis contabiliza 703 
novos empregos, Mirassol regis-
tra 202, Tanabi soma 83, Santa 
Fé do Sul apresenta saldo de 76 
novos empregos e Jales de 09. 
Rio Preto acumula 3.363 saldos 
de emprego formais no ano.

Votuporanga é o destaque 

negativo, com 190 empregos 
fechados em cinco meses.

Enquanto isso...
l Nos municípios de menor 

porte, Ouroeste vem se des-
tacando neste ano com saldo 
positivo de 125 postos de tra-
balho consolidados; Palmeira 
D’Oeste somou 25, Paranapuã 

26, Santa Albertina 27 e Pon-
talinda 30;

l Nos vizinhos interestaduais, 
Iturama (MG) surfou na inau-
guração do novo terminal da 
Rumo em parceria com a Co-
ruripe, num investimento de 
R$ 95 milhões e produziu 1.293 
empregos nos cinco primeiros 

meses do ano; Aparecida do 
Taboado (MS) também ostenta 
números expressivos com 855;

l Na métrica Brasil, no mês de 
maio, registrou-se a abertu-
ra de 266.224 novas vagas 
com carteira assinada, fruto 
de 1.960.960 de admissões e 
1.683.942 de demissões.

Levantamento feito pela Confe-
deração Nacional de Municípios 
(CNM) sobre a demanda repri-
mida do Programa Auxílio Brasil 
(PAB) indica que em abril deste 
ano 2,7 milhões de famílias com 
perfil para receber os recursos 
ainda não foram contempladas. 
A fila de espera é considerada a 
maior desde novembro de 2021, 
quando o PAB substituiu o Pro-
grama Bolsa Família (PBF). O 
estudo da entidade municipa-
lista também aponta um recorte 
com os dados consolidados por 
Estado e região.

A atualização do levantamen-
to foi feita com base nos dados 
divulgados pelo Consulta, Sele-
ção e Extração de Informações 
do CadÚnico (Cecad) até o mês 
de abril deste ano. Em novem-
bro do ano passado, a demanda 
reprimida por família chegou a 
3,1 milhões. O número também 
teve expressivo crescimento em 
relação a março de 2021, mês 
anterior à última atualização do 
Cecad, ocasião em que o volume 
de pessoas foi de 1,3 milhão. 
Quando é levado em conta o ce-
nário por pessoa apta a receber 
o recurso, a quantidade também 
só é superada no período de no-
vembro do ano passado, ocasião 
em que 6,3 milhões de cidadãos 

à  lEvAnTAmEnTo

Auxílio Brasil: Cnm indica que 2,7 milhões 
de famílias aguardam na fila de espera

A fila de espera é considerada a maior desde novembro de 2021

aguardavam o auxílio ante 5,3 
milhões em abril deste ano.

Segundo o levantamento da 
CNM, o aumento de pode ser 
explicado por alterações na ma-
triz do programa, como amplia-
ção da renda per capita para 
definição de extrema pobreza, 
que passou de R$ 89,00 para R$ 
105,01; e pobreza, que passou 

de um intervalo de R$ 89,01 a 
R$ 178,00 para R$ 105,01 a R$ 
210,00; assim como o benefício 
composição familiar, antes con-
cebido no escopo do PBF nos 
benefícios variáveis, que cobria 
a faixa etária de 16 a 17 anos, e 
com o PAB passa a ser direcio-
nado também a jovens de 18 a 
21 anos incompletos.

COnCEssãO 
dE bEnEfíCiOs

Um dos dados que pode aju-
dar a compreender o crescimen-
to da demanda reprimida foi o 
número de concessões de novos 
benefícios do PAB. De acordo 
com o levantamento da CNM, 
foram 41.196 novos beneficiá-
rios em abril de 2022, o segundo 
menor desde março do mesmo 
ano, quando o número chegou 
a 4.336. Já a maior ocorreu no 
mês de janeiro, com 3.046.911.

dAdOs rEgiOnAis
Ao realizar o estudo por da-

dos regionais, a CNM apontou 
que em números absolutos, o 
Sudeste (981 milhões de famí-
lias) e Nordeste (963 milhões 
de famílias) continuam sendo 
as regiões com maior demanda 
reprimida em abril de 2022. No 
entanto, Norte e Centro-Oeste 
têm apresentado o maior cres-
cimento com, respectivamente, 
232% e 139%.

Já o Estado com maior volu-
me de demanda reprimida foi 
Rondônia, chegando a 321%, ou 
seja, passou de 5.939 mil famí-
lias para 25.026 mil famílias. 
Logo em seguida, estão o Pará 
com 193% (de 61.445 mil famílias 
para 180.370 mil famílias) e Ro-
raima com 187% (de 3.642 mil fa-
mílias para 10.485 mil famílias). 
Vale lembrar que se for levado 
em conta o contingente popu-
lacional, o Estado de São Paulo 
é o que mais apresenta deman-
da reprimida, com 429.484 mil 
famílias à espera da garantia 
de sobrevivência, chegando a 
crescer 80% entre março e abril.

PrEvisãO
OrçAmEntáriA

Por fim, a autorização para 
o pagamento do PAB em 2022 
chegou a R$ 89,8 bilhões, mas 
foram efetivamente pagos R$ 
44,2 bilhões. Isso corresponde 
a apenas 49,3% do total auto-
rizado.

 Da rEDAção

contato@oextra.net
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à  ConvênIos

sp autoriza construção de 11.386
moradias e obras de melhorias em
322 municípios
Ações são realizadas pela Secretaria de Estado da 
Habitação em parceria com prefeituras paulistas

O Governo de São 
Paulo autorizou 
na quarta-feira, 
29, a assinatura 

de convênios e protocolos 
de intenção com 322 mu-
nicípios para a construção 
de 11.386 moradias popu-
lares e realização de obras 
de melhoria por meio dos 
programas Nossa Casa - 
CDHU, Nossa Casa-Preço 
Social, Programa Especial 
de Melhorias (PEM) e Pro-
grama de Desenvolvimento 
Urbano (PDU), mantidos 
pela Secretaria de Esta-
do da Habitação. Do total 
de moradias, 3.046 delas 
serão destinadas ao aten-
dimento habitacional de 
moradores de área de risco 
ou situados em locais de 
proteção ambiental em 14 
municípios (ver abaixo). 
O evento contou com as 
presenças do governador 
Rodrigo Garcia, do secretá-
rio de Estado da Habitação, 
Flavio Amary, e do presi-
dente da CDHU (Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano), 
Silvio Vasconcellos.

Pelo Programa Nossa 
Casa - CDHU, foi assinado 

protocolo de intenção para 
a construção de 9.498 mo-
radias em 133 municípios. 
Desse total, 3.046 unidades 
habitacionais nas cidades 
de Americana, Caieiras, 
Ferraz de Vasconcelos, 
Franco da Rocha, Itapevi, 
Itirapina, Jacareí, Jundiaí, 
Mairiporã, Miracatu, Soro-
caba, Tremembé, Várzea 
Paulista e Votuporanga 
estão reservadas para 
atender exclusivamente 
moradores que vivem em 
áreas de risco ou de prote-
ção ambiental, indicados 
pelas prefeituras locais. 
As demais unidades serão 
sorteadas entre as famílias 
inscritas que atenderem 
aos requisitos do programa.

O financiamento dos 
imóveis seguirá os crité-
rios da CDHU e as novas 
diretrizes da Política Ha-
bitacional do Estado, que 
preveem juros zero para 
famílias com renda mensal 
de até cinco salários mí-
nimos. Assim, as famílias 
pagarão praticamente o 
mesmo valor ao longo dos 
30 anos de contrato, que 
sofrerá apenas a correção 
monetária calculada pelo 
IPCA, o índice oficial do 
IBGE.

nOssA CAsA 
- PrEçO sOCiAL

Pelo Programa Nossa 
Casa-Preço Social, foram 
assinados convênios com 
os municípios de Ameri-
cana, Franca, Hortolândia, 
Osasco e São Bernardo do 
Campo para a construção 
de 1.888 apartamentos, 
dos quais uma parte será 
oferecida a preço abaixo 
do valor de mercado para 
famílias com renda de até 
3 salários mínimos,que 
moram ou trabalham na 
cidade do empreendimen-
to, com cotas específicas 
para residentes em áre-
as de risco e famílias que 
recebam auxílio aluguel 
municipal. O aporte esta-
dual de recursos é de R$ 
47,2 milhões, destinados 
a ajudar as famílias be-
neficiadas a quitarem o 
financiamento habitacional.

No Programa Nossa Casa 
- Preço Social a prefeitura 
faz a oferta dos terrenos 
e, por meio de licitação 
pública, é definida a em-
presa privada responsável 
por desenvolver o empre-
endimento. A vencedora 
da disputa construirá as 
moradias e destinará parte 
delas com valor bem redu-

zido em relação ao preço 
normal.

Em ambos os casos 
--preço social ou de mer-
cado- as famílias receberão 
subsídio da Secretaria de 
Estado da Habitação por 
meio da Agência Casa Pau-
lista, além de contar com 
financiamento da Caixa 
Econômica Federal. Para 
ter o direito ao subsídio 
estadual, porém, a renda 
familiar não poderá ultrapas-
sar cinco salários mínimos. 
Sempre que o número de 
candidatos for superior as 
unidades sociais disponí-
veis, a seleção será reali-
zada por meio de sorteios 
classificatórios públicos.

PEm
No evento, também foram 

assinados convênios para 
repassar R$ 79,7 milhões 

para 242 municípios rea-
lizarem obras de melho-
rias por meio do PEM, que 
promove a implantação 
de infraestrutura, equi-
pamentos coletivos, me-
lhorias habitacionais para 
a reforma e ampliações, 
estímulo à implantação de 
serviços públicos e ações 
de inclusão social.

A iniciativa oferece me-
lhores condições de vida 
à população de baixa ren-
da, moradora em bairros 
degradados ou conjuntos 
habitacionais de habita-
ções de interesse social.

O programa promove a 
implantação de obras de 
pavimentação, guias e 
sarjetas, galerias de águas 
pluviais, drenagem, muros 
de arrimo, construção e re-
forma de praças e outros 

serviços de infraestrutura, 
de acordo com as neces-
sidades dos municípios. 
Outra possibilidade ofere-
cida é a possibilidade de 
as prefeituras utilizarem os 
recursos para complementar 
infraestrutura em conjuntos 
habitacionais que estão em 
obras ou em equipamentos 
sociais e de lazer.

PdU
Foram assinados ainda 

mais dois convênios por 
meio do Programa de Desen-
volvimento Urbano (PDU), 
da Casa Paulista, com inves-
timentos de R$ 2,19 milhões 
para Itapetininga e R$ 2 
milhões para Barretos. Os 
recursos serão utilizados 
em obras executadas pela 
CDHU de melhoria urbana 
em núcleos habitacionais 
de ambas as cidades.
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Na tarde desta 
quinta-feira, 
30, o 13º Gru-
pamento do 

Corpo de Bombeiros, com 
sede em Fernandópo-
lis, recebeu do Governo 
do Estado de São Paulo 
duas novas viaturas que 
são consideradas as mais 
eficazes e modernas do 
mercado. 

Representando o go-
vernador Rodrigo Garcia, 
o presidente da ALESP – 
Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo, 
Deputado Estadual Car-
lão Pignatari, entregou 
ao comando do Corpo de 
Bombeiros e ao prefeito 
André Pessuto as cha-
ves de 01 nova viatura 
de Resgate, avaliada em 
R$ 400 mil, e de 01 auto 
bomba ‘Volks’, avaliado 

em R$ 1 milhão. O cami-
nhão é de última geração 
e começa a chegar para 
as principais unidades do 
Bombeiros do Estado de 
São Paulo, sendo Fernan-
dópolis uma das primei-
ras a receber. 

“É com grande satisfa-
ção que hoje recebemos 
essas viaturas em Fernan-
dópolis. A valorização do 
profissional é muito im-
portante e sem dúvidas 
a população será a prin-
cipal beneficiada com 
essas conquistas”, des-
tacou o comandante Te-
nente-Coronel, Santana. 

O presidente da ALESP 
também ressaltou o tra-
balho que vem sendo feito 
pela valorização dos bom-
beiros e da Polícia Militar 
em São Paulo. “Hoje es-
tamos aqui em Fernan-
dópolis concretizando 
essa entrega de viaturas 
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de última geração. Ontem 
na capital paulista entre-
gamos muitas armas, 
munição e dois helicóp-
teros para o grupamento 
aéreo ‘Águia’ da Polícia 
Militar. Parabéns a todos 
os homens e mulheres 
que representam com 

dignidade essa corpora-
ção paulista”, ressaltou 
Carlão. 

Para o prefeito André 
Pessuto, as viaturas 
chegam num ótimo mo-
mento. “Tínhamos soli-
citado essas viaturas e 
fico muito feliz e agrade-

cido ao novo governador 
Rodrigo Garcia por mais 
uma vez atender aos pe-
didos de Fernandópolis. 
A população será muito 
beneficiada com essas 
viaturas e os profissio-
nais da corporação, que 
já são muito qualificados, 

terão novos instrumentos 
de trabalho para auxiliar 
nossa comunidade nos 
momentos mais difíceis”, 
destacou Pessuto. 

rEfOrmA dA 
UnidAdE dOs 

bOmbEirOs dE 
fErnAndÓPOLis 

Durante o evento, o 
presidente da ALESP 
confirmou que em breve 
será realizada a sonhada 
e aguardada reforma do 
prédio do Corpo de Bom-
beiros de Fernandópolis. 
O investimento para as 
melhorias será de apro-
ximadamente R$ 600 mil. 
O prefeito André Pessuto 
também confirmou a libe-
ração por parte do Gover-
no de SP de recurso para 
o recapeamento de toda 
extensão da avenida Bra-
sília, que fica em frente a 
unidade dos Bombeiros 
de Fernandópolis.  

à  NEStA quInTA-FEIrA

Estado de sp entrega novas viaturas
aos Bombeiros de Fernandópolis 

Governo de SP também confirmou a reforma da Unidade de Fernandópolis
 sECom

Prefeitura de Fernandópolis
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à  HIsTÓrICo

à  TArIFAs

macedônia assina convênio de r$ 62
mi para pavimentação de rodovia

secretaria de logística Transportes anuncia
que pedágios não serão reajustados este ano 

Serão pavimentados 24 km da rodovia
que interliga Macedônia à Indiaporã

Decisão se dá devido a atual conjuntura econômica, com a alta desenfreada dos preços, em especial, de combustíveis

A Secretaria de Logís-
tica e Transportes anun-
ciou nesta quinta-feira 
(30) que não vai reajustar 
neste ano as tarifas de 
pedágios cuja mudança 
nos valores estava pre-
vista para esta sexta (1º). 
A atualização seria de 
10,72% (IGPM) a 11,73% 
(IPCA) - dependendo do 
indexador do contrato de 
concessão - para perdas 
inflacionárias ocorridas 
nos últimos 12 meses (de 
junho/2021 a maio/2022). 
A decisão acontece por 
causa da atual conjuntu-
ra econômica e do custo 
Brasil, com a alta desen-
freada dos preços, em es-
pecial, de combustíveis. 

“Anunciei há pouco 
que não haverá reajuste 
de pedágio nas rodovias 
paulistas. Diante da alta 
desenfreada dos preços, 
principalmente dos com-
bustíveis, é impensável 
onerar o bolso dos pau-
listas”, disse Rodrigo 
Garcia.

Além disso, a SLT (Se-
cretaria de Logística e 
Transportes) e a Artesp 
foram incumbidas de 
criar uma nova política 
estadual para as rodovias 
concessionadas paulis-
tas para buscar soluções 
que, por um lado, não 
prejudiquem a população 
e os setores que depen-
dem do transporte pelas 
rodovias, e, por outro, não 
inviabilize os contratos 
assinados com as con-
cessionárias.

“Preocupado com ce-
nário econômico nacional 
ruim, que prejudica tanto 
nossa população, o Go-

O prefeito Regi-
naldo Marco-
mini, na quar-
ta-feira, 29, 

acompanhado de sua vi-
ce-prefeita, Vanja Sabino, 
esteve em uma cerimônia 
de assinatura de convê-
nio em São Paulo. 

Na oportunidade foi 
assinado o convênio de 
mais de 62 milhões de re-
ais para a pavimentação 

dos 24 km da rodovia que 
interliga o município de 
Macedônia à Indiaporã.

Acompanhando o pre-
feito, estavam, o pre-
sidente da Câmara de 
vereadores, Paulo Marti-
nelli; os vereadores, Ro-
drigo Marcomini, Neide 
Saves, Wilson Souza, Je-
sus Rodrigues.

Uma conquista história 
que contribuirá significa-
tivamente para o escoa-
mento da produção rural, 

dando maior segurança 
e agilidade no tráfego 
de veículos de ambas as 
cidades. Uma ação que 
também contribuirá para 
o desenvolvimento turís-
tico dos municípios.

“Foi uma luta travada 
desde o meu mandato de 
vereador em 2019, onde 
protocolei oficio pedindo 
a pavimentação asfáltica. 
Ano passado, 2021, jun-
tamente com o prefeito 
da cidade de Indiaporã, 

Adérito Camargo, pro-
tocolamos junto ao en-
tão governador, Rodrigo 
Garcia, novo pedido da 
pavimentação. Fomos 
atendidos e esse sonho 
será realizado. Quero 
agradecer ao governa-
dor do Estado, Rodrigo 
Garcia; a deputada esta-
dual, Analice Fernandes 
e a todos os envolvidos 
nesse importante projeto. 
” Conclui o prefeito, Regi-
naldo Marcomini.

 Da rEDAção

contato@oextra.net

verno de SP tomou esta 
decisão. Mas vale lem-
brar que o Governo de SP 
não descumpre contrato 
e vai dialogar com todos 
os setores envolvidos, 
inclusive as concessio-
nárias e não onerar ainda 
mais o orçamento estadu-
al”, disse João Octaviano 
Machado Neto, secretário 
estadual de Logística e 
Transportes. 

Para isto, em reunião 
nesta segunda (27), a SLT 
criou, por determinação 
do Governo de SP, uma 
câmara temática que 
envolve Artesp, Procu-
radoria Geral do Estado, 
secretarias de Governo 
e da Fazenda, além da 
ABCR (associação nacio-
nal das concessionárias). 
O objetivo grupo, que tem 
ainda as presenças do 
SETCESP - Sindicato das 
Empresas de Transportes 
de Carga de São Paulo e 

Região e FETCESP - Fe-
deração das Empresas 
de Transportes de Carga 
do Estado de São Paulo, 
é discutir formas de com-
pensação com as conces-
sionárias e, assim, evitar 
a quebra de contratos.

iCms
Além da decisão de 

não reajustar o valor dos 
pedágios, o Governo de 
SP tem agido em outras 
frentes para evitar que a 
inflação aumente ainda 
mais. Na segunda-feira 
(27), anunciou a redução 
do ICMS da gasolina no 
Estado de São Paulo de 
25% para 18%. A expec-
tativa é que essa decisão 
cause um efeito na bom-
ba com baixa de cerca de 
R$ 0,48. 

Desde novembro de 
2021, São Paulo congelou 
o ICMS embutido na ga-
solina em R$ 1,50. Sem o 
congelamento, hoje o im-

posto estaria em R$ 1,74. 
Com a redução anuncia-
da nesta segunda-feira, o 
valor chega a R$ 1,26 em 
1º de julho, o que repre-
senta R$ 0,48 de colabo-
ração à redução do preço 
na bomba.

COnCEssÕEs
O reajuste anual das ta-

rifas de pedágio se refere 
às estradas administra-
das pelas 18 concessio-
nárias pertencentes ao 
Programa de Concessões 
Rodoviárias do Estado de 
São Paulo está previsto 
em contrato, das quais 
17 teriam os valores das 
tarifas atualizados neste 
dia 1º de julho e uma (En-
trevias) no dia 6 de julho.

Conforme preveem os 
contratos, as concessio-
nárias são responsáveis 
por uma série de inves-
timentos que trazem 
benefícios aos usuários, 
através de melhor se-

gurança e conforto nas 
estradas. Desde 2019, 
o Programa de Conces-
sões de SP proporcionou 
investimentos de mais de 
R$ 28,8 bilhões em obras, 
operação e manutenção 
dos 11,1 mil quilômetros 
de malha concedida. São 
intervenções como dupli-
cações, modernizações 
de dispositivos, melho-
rias na segurança viária, 
implantação de novas 
faixas de rolamento e de 
marginais, entre outras 
benfeitorias e serviços. 
Já o valor aplicado na 
malha desde o início do 
Programa já ultrapassa 
os R$ 186 bilhões.

vEJA rEAJUstEs 
qUE fOrAm 
EvitAdOs

l Anhanguera (SP-330 – 
praça de Perus): Valor - 
R$ 10,60 / Com reajuste 
- R$ 11,80

l Anhanguera (SP-330 

– praça de Valinhos): 
Valor R$ 10,50 / Com 
reajuste - R$ 11,70

l Bandeirantes (SP-348 – 
praça Caieiras): Valor 
R$ 10,60 / Com reajus-
te - R$ 10,80

l Bandeirantes (SP-348- 
praça Sumaré): Valor R$ 
9,30 / Com reajuste R$ 
- 10,40

l Anchieta (SP-150 – pra-
ça Riacho Grande): Va-
lor R$ 30,20 / Com rea-
juste - R$ 33,80

l Imigrantes (SP-160 – 
praça Piratininga): Va-
lor R$ 30,20 Com rea-
juste - R$ 33,80

l Castello Branco (SP-280 
– praça Osasco): Valor 
R$ 4,90 / Com reajuste 
- R$ R$ 5,40

l Castello Branco (SP-280 
– praça Barueri): Valor 
R$ 4,90 / Com reajuste 
- R$ 5,40

l Ayrton Senna (SP-070 
– Itaquaquecetuba): 
Valor R$ 4,20 / Com re-
ajuste - R$ 4,70

l Ayrton Senna (SP-070 
– S.José dos Campos): 
Valor R$ 4,00 / Com re-
ajuste - R$ 4,40

l Rodoanel Oeste (todas 
as praças): Valor R$ 
2,50 / Com reajuste - R$ 
2,80

l Rodoanel Sul (todas as 
praças): Valor R$ 3,90 / 
Com reajuste R$ 4,30

l Rodoanel Leste (todas 
as praças): Valor R$ 
2,90 / Com reajuste R$ 
3,30

l Rodovia dos Tamoios 
(SP-099 praça Jambei-
ro): Valor R$ 4,40 / Com 
reajuste R$ 4,90

l Rodovia dos Tamoios 
(SP-099 praça Paraibu-
na): Valor R$ 8,50 / Com 
reajuste R$ 9,40.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE OUROESTE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROESTE -

- ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO -

PREGÃO PRESENCIAL: 12/SL/2022 PROCESSO: 64/SL/2022 OBJETO “ELABORAÇÃO DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA 
E DEMAIS PRODUTOS DE CONSUMO PARA USO EM VÁRIAS SECRETARIAS DESTA MU-
NICIPALIDADE, COM PREVISÃO DE USO NO DECORRER DE 12 (DOZE) MESES – CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA”. EMPRESA/ITEM/VALOR: AILTON DE PAULA E SILVA 
OUROESTE ME, CNPJ: 01.273.108/0001-10, vencedora dos itens 05, 06, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 57, 58, 59, 60, 
63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169, 170, 171, 172 no valor total de R$: 
1.537.121,43 (um milhão quinhentos e trinta e sete mil cento e vinte e um reais e quarenta e três 
centavos). EMPRESA/ITEM/VALOR: AGNO ANTONIO DA SILVA ME, CNPJ: 07.227.172/0001-
41, vencedora dos itens 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67, 68, 91, 92, 
93, 94, 97, 98, 103, 104, 131, 132, 173, 174 no valor total de R$: 182.736,59 (cento e oitenta e dois 
mil setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos). EMPRESA/ITEM/VALOR: R. 
T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME, CNPJ: 23.680.765/0001-15, vencedora dos intens 01, 02, 03, 04, 
25, 26, 49, 50, 61, 62, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 125, 126, 127, 128, 139, 140, 167, 168 no valor 
total de R$: 90.810,15 ( noventa mil oitocentos e dez reais e quinze centavos). Sendo valor total 
da presente licitação de R$: 1.810.668,17 (um milhão oitocentos e dez mil seiscentos e sessenta e 
oito reais e dezessete centavos).

Ouroeste, 28 de junho de 2022.

ALEx GARCIA SAkATA
Prefeito Municipal

 Da rEDAção
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à  EM CAnA

polícia militar prende mulher por 
tráfico de drogas em Fernandópolis
O marido dela, que também seria 
preso, conseguiu fugir dos policiais

Na tarde de 
quarta-feira, 
29, a Polícia 
Militar pren-

deu uma mulher em 
flagrante acusada de 
tráfico de drogas, após 
uma abordagem reali-
zada no bairro Jardim 
Araguaia, em Fernan-
dópolis.

No momento da abor-
dagem, ela estava em 
um veículo juntamente 
com seu marido, que já 
foi preso por tráfico, e 
dirigia o carro. Na porta 

do motorista foi encon-
trada uma “bituca” de 
maconha. 

O motorista confessou 
ser usuário de maconha 
e contou que na casa 
dele havia mais uma 
porção para uso pesso-
al. Na residência, locali-
zada no bairro Terra das 
Paineiras, os policiais 
conseguiram encontrar 
escondido na geladeira 
um recipiente enrolado 
em uma sacola azul com 
uma substância aparen-
tando ser pasta base de 
cocaína.

Durante a revista, o 

suspeito conseguiu se 
desvencilhar da equi-
pe da PM, pulou o muro 
dos fundos da casa e 
fugiu, deixando para 
trás a esposa, que foi 
levada ao Plantão Po-
licial.

Ao todo, foram apre-
endidos 18 gramas de 
maconha, 155 gramas de 
cocaína, 332 gramas de 
pasta base de cocaína e 
dois aparelhos celulares 
da marca Samsung, além 
do veículo.

A mulher permaneceu 
presa, ficando a disposi-
ção da Justiça.
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A v a c i n a ç ã o 
contra a raiva 
animal é ativi-
dade de rotina 

no Centro de Controle de 
Zoonose de Fernandópo-
lis, uma ação que ante-
riormente só acontecia 
por meio de campanhas 
específicas. 

A vacinação contra a 
raiva deve ser anual e 
para receber a dose, cães 
e gatos devem ter mais 
de três meses de vida e 
ser saudáveis.  A imuniza-
ção acontece de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 
11h e das 14h às 16h. 

No ato da vacinação os 
animais devem ser con-
duzidos por pessoas com 
idade e porte adequados 
para o manejo do animal; 
em coleira e guias, porém 
nunca soltos. Os cachorros 
bravos ou mordedores, de 
qualquer espécie, devem 
utilizar focinheira apropria-
da. Já os gatos devem ser 
transportados em caixas 
adequadas e em segurança.

“Vacinar anualmente 
cães e gatos é a melhor 
forma de prevenir a raiva. 
Portanto, solicitamos para 
que todos os proprietários 
de animais fiquem atentos 
e tragam seus pets para 
receberem a dose da vaci-
na que é tão importante”, 
disse a coordenadora do 
Centro de Zoonose, Daia-
ne Fazzio. 

sErviçO
O CCZ de Fernandópolis 

está localizado na Aveni-
da Litério Grecco – 300. 

O PAT (Posto de 
Atendimento 
ao Trabalha-
dor) de Fer-

nandópolis tem vagas de 
emprego disponíveis em 
seu painel de ofertas. Os 
interessados devem pre-
parar seus currículos de 
acordo com as exigências 
do empregador.

O endereço do PAT é 
rua São Paulo, 2570, Co-
ester. O atendimento é 
realizado das 8 às 17h.

vAgAs
disPOnívEis

As vagas são para au-
xiliar de manutenção e 
montagem de ar condi-
cionado e refrigeração 
(não é necessário expe-
riência) e mecânico de ar 
condicionado e refrige-
ração (necessário expe-
riência).

O PAT de Fernandó-
polis trabalha também 
com Banco de Currícu-
los, disponível para as 
empresas selecionarem 
os candidatos.

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

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

à  oporTunIDADE

à  AnTIrrÁBICA

pAT oferece
novas vagas 
de emprego

Cães e gatos devem ser 
vacinados contra a raiva

Atendimento é realizado das 8 às 17h

 Centro de Zoonose disponibiliza as doses gratuitamente 

 sECom

Prefeitura de Fernandópolis

 sECom

Prefeitura de Fernandópolis



SEXTA-FEIRA, 01 DE JULHO DE 2022  |  Evento | A8 
à  CulTurA

à  FEsTA

Centro Dia 
do Idoso 
realiza
‘1º Arraiá’

19ª Tradicional Festa Julina de mira 
Estrela promete muita diversão

Evento garantiu muita 
diversão para os atendidos 

O evento acontece nos próximos dias 8 e 9

Um verdadeiro 
‘Arraiá Caipi-
ra’ animou os 
atendidos do 

‘Centro Dia do Idoso’ em 
Fernandópolis. Durante 
as festividades, a equi-
pe da unidade organizou 
várias atividades recre-
ativas de dança, quadri-
lha, música ao vivo, além 
das deliciosas comidas 
típicas.  

O principal objetivo 
do evento foi valorizar 
a cultura local, além da 
socialização e integra-
ção de todos. “Foi muito 
gratificante ver a alegria 
de todos participando 

dessa linda festa. Além 
do Centro Dia, também 
tivemos várias atividades 
nos CRAS da cidade e a 
festa do último final de 
semana na Pracinha da 
Cultura. Todos esses mo-
mentos de descontração 
são muito importantes”, 
comentou a secretária 
municipal de Assistência 
Social, Daiane Ramos de 
Jesus. 

sObrE O
CEntrO diA

Inaugurado em de-
zembro de 2019 pelo 
atual prefeito André 
Pessuto, a unidade pro-
porciona um espaço de 
acolhimento, proteção 
e convivência adequa-

dos aos idosos. O aten-
dimento integral da 
unidade é destinado às 
pessoas que estejam 

inseridas em progra-
mas de transferência 
de renda e se encontrem 
em situação de vulnera-

bilidade ou risco social, 
semi-dependentes, para 
realização de atividades 
da vida diária, cujas fa-

mílias não tenham con-
dições de prover esses 
cuidados durante o dia 
ou parte dele.

 sECom

Prefeitura de Fernandópolis

Está chegando. Nos 
próximos dias 8 e 9, às 
19h, Mira Estrela irá re-
alizar na praça pública, 
a 19ª Tradicional Festa 
Julina.

A diversão começa na 

sexta-feira com a dupla 
Silas e Stella. Já no sá-
bado, a distração fica por 
conta da dupla Mercury e 
Camargo e também, da 
participação especial do 
cantor e compositor Ar-
thur Brussolo.

A noite que será regada 

de comida, bebida, dan-
ças típicas e barraca de 
diversão, promete agitar 
a população miraestre-
lense e também os visi-
tantes.

Venha de traje caipira 
e faça parte dessa fes-
tança.

 Da rEDAção

contato@oextra.net
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O CrAvO E A rOsA
Sexta-feira, 14h45

Cosme finge que caiu 
para salvar Edmundo. 
Bianca descobre que 
seu cofre de joias desa-
pareceu. Catarina acor-
da antes do dia raiar e 
chama todos para co-
meçar o trabalho. Cor-
nélio vê Josefa e Dino-
rá entrarem no hotel. 
Inácio ajuda Cornélio a 
vestir se de camareiro 
para poder entrar nos 
quartos. Teodoro dá au-
las de etiqueta a Janu-
ário. Marcela avisa o 
delegado que Edmun-
do tem dinheiro sob o 
colchão e o professor 
é preso.

CArA E COrAgEm
Sexta-feira, 19h15

Danilo manda Bob em-
bora do jantar ao saber 
que Pat pode reconhecê
-lo. Regina nota vários 
documentos sobre o ca-
so de Clarice na mesa de 
Paulo. Anita tem um pe-
sadelo com Clarice. Mar-
tha revela a Ítalo o para-
deiro de Jonathan. Danilo 
convence Duarte a assi-
nar alguns documentos 
para ele, mas não expli-
ca o objetivo. Paulo con-
ta para Marcela sobre 
sua conversa com Regi-
na. Chiquinho cai de uma 
escada, e Moa o leva pa-
ra o hospital. Regina de-
põe na delegacia. Pat le-
va o contrato para Moa 
assinar e se desespera 
ao saber do acidente de 
Chiquinho. Ítalo conven-
ce Jonathan a voltar com 
ele para o Rio.

ALém dA iLUsãO
Sexta-feira, 18h00

Leônidas tranca Ma-
tias no quarto e se des-
pede de Violeta. Fáti-
ma conta a história de 
Olívia para Heloísa. Da-
vi leva a pasta com os 
documentos da fraude 
de Joaquim para a ca-
sa de Augusta. Heloísa 
se declara para Leôni-
das. Fátima obriga Be-
nê a falar com Olívia. 
Valentino faz uma pre-
visão para Julinha. Emí-
lia se anima ao saber do 
concurso da rádio. Úr-
sula manda Joaquim 
cumprir as exigências 
de Rafael. Julinha per-
de no jogo novamente. 
Olívia e Heloísa se en-
contram. Joaquim ter-
mina seu noivado com 
Isadora. O verdadeiro 
Rafael Antunes recu-
pera sua memória.

CArinHA dE AnJO
Sexta-feira, 20h30

Cassandra diz para Bru-
na que quer que a na-
morada de Rogério pen-
se que ela está ficando 
com ele. Diana, Miguel 
e Zeca chegam ao SBT. 
Leonardo retorna da via-
gem e telefona para Flá-
vio. O filho de Haydee 
diz que cansou de tu-
do e quer dinheiro para 
ir embora. Nos bastido-
res, Celso Portiolli con-
versa com Diana, Miguel 
e Zeca. Bruna conta para 
Cassandra que disse pa-
ra a namorada de Rogé-
rio que ele está ficando 
com outra menina. Cas-
sandra diz que assim que 
a menina chegar no food 
truck dará em cima de 
Rogério. Começa o pro-
grama Domingo Legal e 
todos param para assis-
tir a atração. 

CHAmAs dA vidA
Sexta-feira, 15h15

Demoro diz que acha-
va que Margareth tives-
se morrido. Margareth 
diz que o culpado foi o 
padrasto. Ele disse que 
Demorô tinha morrido 
e ela acreditou. Marga-
reth abraça Demoro. Ar-
lete diz que adorou ter 
ido à feijoada e diz que 
não tem medo de Ivone-
te e Vilma. Carolina liga 
para Arlete. Ivonete diz 
para Suelen que Pedro 
vai voltar para ela. Sue-
len diz que Carolina es-
tá fora, mas Michele está 
rondando Pedro. Vivi diz 
para Pedro que quando 
melhorar quer dar uma 
palestra sobre seguran-
ça na internet. Demoro 
diz que saiu de casa por-
que apanhava do padras-
to e foi morar com outros 
garotos em um viaduto. 

PAntAnAL
Sexta-feira, 21h00

Alcides estranha a in-
timidade entre Guta e 
Marcelo. José Leôncio 
e Filó recebem Maria-
na, Irma e Zaquieu. Ma-
riana critica a queima-
da que avistou do avião. 
Filó se incomoda com a 
atenção exagerada de 
Zaquieu. Juma não abre 
mão de morar na tape-
ra, mesmo com o risco 
de perder Jove. O Velho 
do Rio, em forma de su-
curi, foge do Centro de 
Reabilitação de Animais. 
Trindade diz a Irma que 
a deseja, e os dois aca-
bam se beijando. Guta e 
Marcelo conversam so-
bre a situação de suas 
famílias e o fato de se-
rem irmãos. O Velho do 
Rio procura Juma pedin-
do socorro.

resumo de novelas

áriEs 
Mesmo que 
os aconteci-
mentos lhe 

estressem, tente facili-
tar as coisas, mostran-
do-se compreensivo e 
mantendo a calma. Lua, 
Marte e Plutão se en-
contram de modo tenso, 
o que pode evidenciar 
problemas que desper-
tam o lado intolerante 
da sua personalidade 
no dia a dia.

tOUrO
P r o c u r e 
aprender a 
lidar com 

imprevistos sem se 
prejudicar. Você tende 
a ter reações dramáti-
cas neste momento de 
tensão envolvendo Lua, 
Marte e Plutão, associa-
das a contratempos que 
dificultam sua atuação.

gêmEOs
Que tal 
n e g o c i a r 
mais? Dis-

putas territoriais e fi-
nanceiras podem aflo-
rar com Lua, Marte e 
Plutão tensionados, 
mostrando aspectos 
problemáticos das pes-
soas. Procure não en-
trar nessa sintonia e 
busque defender seus 
interesses com ética, 
equilíbrio emotivo e ar-
gumentos bem estru-
turados. 

CânCEr
Os aspec-
tos tensos 
entre Lua, 

Marte e Plutão ten-
dem a fazer você ado-
tar uma postura resis-
tente frente a qualquer 
tipo de mudança que 
lhe tire da zona de con-
forto. É preciso avaliar 
os prós e os contras 
dos acontecimentos e 
se posicionar de acor-
do com suas necessi-
dades, sem iniciar con-
flitos.

LEãO
Busque cul-
tivar sere-
nidade e 

valorizar o descanso. 
Os desafios podem ge-
rar estresse em sua 
jornada, como apon-
ta a tensão entre Lua, 
Marte e Plutão. Isso 
tende a afetar o pen-
samento racional e lhe 
fazer agir de maneira 
impulsiva, inclusive 
em prejuízo do trato 
humano.

virgEm 
Procure fa-
zer auto-
crítica, bus-

cando avaliar se o seu 
grau de intolerância es-
tá muito alto, a fim de 
evitar injustiças. Con-
flitos territoriais ten-
dem a se fazer presen-
tes nas relações com 
Lua, Marte e Plutão 
tensionados, poden-
do abalar seus víncu-
los de confiança. 

LibrA
Reagir de 
modo agres-
sivo tende 

a causar rupturas nas 
parcerias. Por isso, ten-
te controlar os impulsos 
e cultivar tranquilidade. 
A pressão das deman-
das pode ser grande, o 
que lhe deixará estres-
sado e na defensiva, co-
mo alertam os aspectos 
tensos envolvendo Lua, 
Marte e Plutão.

EsCOrPiãO 
É neces-
sário re-
pousar a 

mente, a fim de estu-
dar as possibilidades 
de modo sensato. Os 
contratempos podem 
ser supervalorizados, 
deixando de lado seu 
equilíbrio emotivo e 
senso crítico. Com is-
so, você tende a agir 
intempestivamente e 
sem a maturidade de-
vida.

sAgitáriO
Tente filtrar 
seus conta-
tos e se ex-

por menos, a fim de 
dedicar mais atenção 
às questões funda-
mentais da sua vida. 
Lua, Marte e Plutão 
tensionados podem 
demandar bom sen-
so para conciliar a vi-
da social e a íntima. É 
preciso reduzir os gas-
tos e zelar pela esta-
bilidade patrimonial. 

CAPriCÓrniO
D e m o n s -
trar equilí-
brio emoti-

vo pode ser essencial. 
Contratempos na ges-
tão do dia a dia ten-
dem a deixar suas rela-
ções abaladas, devido 
a Lua, Marte e Plutão 
tensionados. Procu-
re fazer mediação pa-
ra que o foco seja di-
recionado à superação 
dos desafios, sem bus-
car culpados.

AqUáriO
B u s q u e 
resgatar o 
equilíbrio. 

Mesmo que tenha ra-
zão em pontuar as 
questões que lhe in-
comodam, é importan-
te agir com objetivida-
de e diplomacia, sem 
agressividade. Insa-
tisfações podem aflo-
rar com Lua, Marte e 
Plutão tensionados, 
fazendo você se ma-
nifestar de modo ex-
cessivamente crítico. 

PEiXEs
Mais aten-
ção às fi-
n a n ç a s . 

Evite dispor de recur-
sos que não estejam 
previstos no orçamen-
to. É preciso ter cau-
tela, a fim de preser-
var seus interesses, 
sobretudo porque as 
demandas coletivas 
tendem a se impor 
às individuais, como 
aponta a tensão en-
volvendo Lua, Marte 
e Plutão. 

Horóscopo
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social
luciano Huck grava 
programa na Favela 
marte, em rio preto
Gravação aconteceu na manhã desta quinta-feira, 30

celebridades

O apresenta-
dor Luciano 
Huck esteve 
na manhã 

desta quinta-feira, 30, 
na Favela de Marte, em 
São José do Rio Preto, 
para gravar um quadro 
do seu programa, o “Do-
mingão com o Huck”.

O local foi escolhido 
por ser uma favela mo-
delo e casa de proje-
tos sociais de sucesso. 
Huck conversou com 
algumas famílias e tam-
bém com Edu Lyra, fun-
dador e CEO da Geran-
do Falcões, e Amanda 
Oliveira, CEO das Val-
quírias.

O programa ainda 
não tem previsão para 
ir ao ar. O apresentador atendeu alguns fãs no aeroporto da cidade

 Da rEDAção

contato@oextra.net

Parabéns e muitos anos de vida para o
personal trainer fabiano melo dos santos!

Ana sakamoto também está entre
os homenageados de hoje!

gabriel 
Pereira 
recebe 
felicitações 
de amigos 
e familiares 
por seu 
aniversário!


