
 

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 01/07/22
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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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Ouroeste 
conquista mais 
um veículo do 
‘Nova Frota-SP’

 Página A8

Suspeita de 
manipulação 
de resultados no 
Paulista; jogo 
com o Fefecê 
é investigado  
Derrota do Andradina por
4 a 2 para a Águia está 
entre os jogos suspeitos

 Página A6

Utilize o QR Code 
para ter acesso 
gratuitamente à 
versão digitalizada 
de nossa edição 
impressa.

Sábado, 02 de julho de 2022 - Ano 24 - Edição 4.291 - Preço do exemplar: R$ 2,50

Site: OExtra.net

Facebook: Jornal O Extra.net

Instagram: jornaloextra.netoficial

Whatsapp: (17) 99709-5785

E-mail: contato@oextra.net

Página A2

R$ 62 milhões! Pavimentação nos 24 km da vicinal Macedônia/Indiaporã

Pesquisa SP: Haddad (PT) 
na frente com Tarcísio e 
Rodrigo empatados em tudo

Prefeitura
concede novo piso 
salarial para Agentes 
de Saúde e de Vetores
Reajuste já será concedido a partir
do próximo vencimento.                                  Página A3

Estado também confirmou a reforma da Unidade de Fernandópolis. Página A5

Macedônia
assina convênio de
R$ 62 milhões para 
pavimentar rodovia
Serão pavimentados 24 km do trecho
que interliga Macedônia a Indiaporã

O prefeito Reginaldo Marcomini, 
na quarta-feira, 29, acompanhado de 
sua vice-prefeita, Vanja Sabino, esteve 
em uma cerimônia de assinatura de 
convênio em São Paulo. Na oportuni-
dade, foi assinado o convênio de mais 
de R$ 62 milhões para a pavimentação 
dos 24 km da rodovia que interliga o 
município de Macedônia a Indiaporã. 
Página A3

Santa Casa realiza 
I Seminário sobre 
Doenças Raras
Hospital criará comitê técnico científico sobre 
doenças raras com abrangência regional

No último dia 23, a Santa Casa 
Fernandópolis, em parceria com a 
farmacêutica Biomarin, promoveu 
o I Seminário sobre Doenças Raras. 
Com a finalidade de suscitar o debate 

sobre o diagnóstico precoce dessas 
doenças, o evento reuniu profissio-
nais da área da saúde do hospital lo-
cal e de outras instituições da região. 
Página A5

Atleta de 
Fernandópolis 
é campeão 
mundial de 
Powerlifting

Corpo de Bombeiros 
recebe novas viaturas do
Governo de São Paulo

à  OUROESTE

Arraiá 
comemora Dia 
do Padroeiro 
e mantém a 
distribuição 
gratuita 
de comidas 
típicas 
O Arraiá de Ouro já é 
considerado um dos 
eventos de maior 
tradição na cidade. Página A9

Página A6
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Vai faltar quarteirão!
Além dos R$ 6 milhões que já estão 
sendo investido no programa de recu-
peração de ruas e marginal, num total 
de 140 quarteirões, o prefeito de Votu-
poranga Jorge Seba (PSDB) confirmou 
que conseguiu mais R$ 13 milhões com 
a mesma finalidade. O recurso vem do 
governo estadual e é fruto da atuação 
parlamentar de Carlão Pignatari.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E por falar em pavimentação...
Uma das mais antigas reivindicações 
regionais será atendida, segundo o 
prefeito de Macedônia Reginaldo Mar-
comini (PSDB). Uma verba de R$ 62 mi-
lhões, também estadual, será destinada 
à pavimentação dos 24 quilômetros da 
via que interliga Macedônia a Indiaporã. 
O convênio foi assinado nesta semana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datena: que vergonha 
mais uma vez!
Novamente (pela quarta vez), o apre-
sentador da Band José Luiz Datena 
(PSC) abandonou o ingresso na vida 
política às vésperas da definição. Desta 
vez, cotado para a disputa no Senado 
Federal pela coligação encabeçada 
por Tarcísio de Freitas (Republicanos), 
ele desistiu poucas horas após rece-
ber o apoio oficial do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
França no lugar?
O ato de Datena deve facilitar a situação 
de Márcio França (PSB). Cotado para a 
disputa governamental estadual, ele 
deve desistir desse cargo, declarar apoio 
à candidatura de Fernando Hadddad (PT) 
e tentar ser eleito para o Senado. Anterior-
mente, quem liderava as pesquisas era o 
apresentador, com França em segundo e 
Carla Zambelli (PL) em terceiro.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fiesp/Ciesp: terceira queda
As vendas reais da indústria de transfor-
mação paulista contraíram 0,7% no mês 
de maio na comparação com abril, quando 
houve crescimento de 2,4%, conforme 
aponta o Levantamento de Conjuntura 
Fiesp/Ciesp. É a terceira redução das 
vendas reais da indústria paulista nos 5 
meses de 2022 (além de maio, houve que-
da de 1,2% em fevereiro e de 1% março). 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câmara: recesso até agosto
Com aprovação de 15 projetos, incluin-
do a Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que estimou a receita para 2023 
em R$ 332 milhões, vereadores fer-
nandopolenses fecharam o primeiro 
semestre, entraram em recesso e só 
tornam em agosto. Diversos convênios 
foram liberados, a maioria para pavi-
mentação e recapeamento.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triunvirato na região
O noroeste paulista, em especial Rio Pre-
to, foi incluído de vez no mapa estadual 
do voto. Prova atual é que três dos quatro 
principais nomes da disputa palaciana 
marcam (ou marcariam) presença re-
cente. Na quinta, 30, foi o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB); na segunda, 
04, é o ex-ministro Tarcísio de Freitas 
(Republicanos) e, no meio de ambos 
(no sábado, 02), o ex-governador Márcio 
França (PSB), que também passaria por 
Olímpia e Barretos. Passaria, pois, sem 
maiores explicações, cancelou a visita.

Pesquisa SP: Haddad (PT) 
na frente com Tarcísio e 
Rodrigo empatados em tudo
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Nova rodada de pesqui-
sa eleitoral relativa à 
sucessão paulista foi 
divulgada na quinta-
feira, 30. Realizada 

nos dias 28 e 30 de junho em 61 
cidades pelo Datafolha, com mar-
gem de erro de dois pontos per-
centuais e registrada no TSE sob 
número SP-02523/2022, ela traz 
um quadro bem delineado com a 
liderança estabilizada de Fernan-
do Haddad (PT), tanto no cenário 
espontâneo como no estimulado e 
uma intensa disputa entre Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) e Rodri-
go Garcia (PSDB).

Circunscrevendo-nos ao quesito 
estimulado e já com o cenário (mais 
provável) que exclui o pessebista 
Márcio França, que deve anunciar, 
brevemente, a desistência dessa 
disputa e o ingresso no pleito Fe-
deral (Senado) temos que Haddad 
lidera com 34% das intenções de 
votos, seguido de Tarcísio com 13% 
e de Rodrigo com idêntico índice. 

Após vem Gabriel Colombo (PCB) 
com 3% e Felício Ramuth (PSD) e 
Altino Júnior com 2%. Demais plei-
teantes ficaram com 1% ou menos.

E a disputa entre Rodrigo e Tarcí-
sio ficou ainda mais acirrada!

Além de deterem o mesmo índi-
ce de citações de votos, desfrutam 
também do mesmo nível de rejei-
ção. Ambos são refutados por 16% 
dos entrevistados (Haddad por 35% 
e França por 20%).

* No cenário, com França, Haddad 
tem 28% e o ex-governador apare-
ce em segundo, com 16%; Tarcísio 
de Freitas fica com 12% e Rodrigo 
Garcia, com 10%, em empate téc-
nico (dentro da margem de erro).

* Conteúdo originalmente publica-
do na Coluna .Inside de quinta-fei-
ra, 30/06/2022.

Os dados provêm do Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(CAGED); foram compila-

dos por Valdir Cardoso, no Blog do 
Cardosinho e são relativos ao mês 
de maio de 2022.

Dentre as cidades de maior porte, 
na região noroeste paulista, Fernan-
dópolis tornou a liderar 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 regional-
mente incomparável, o saldo foi po-
sitivo em 1.087 vagas, resultado de 
7.051 admissões e 5.964 demissões.

Pelo prisma negativo ficou Votu-
poranga, outrora líder absoluta na 
geração de novas oportunidades, 
com saldo negativo com fechamen-
to de 84 vagas e Mirassol que des-
cerrou mais 24 postos de trabalho.

Considerando o saldo dos cinco 
primeiros meses de 2022, Fernandó-
polis contabiliza 703 novos empre-
gos, Mirassol registra 202, Tanabi 
soma 83, Santa Fé do Sul apresenta 

saldo de 76 novos empregos e Ja-
les de 09. Rio Preto acumula 3.363 
saldos de emprego formais no ano.

Votuporanga é o destaque nega-
tivo, com 190 empregos fechados 
em cinco meses.

Enquanto isso...
l Nos municípios de menor porte, 

Ouroeste vem se destacando nes-
te ano com saldo positivo de 125 
postos de trabalho consolidados; 
Palmeira D’Oeste somou 25, Pa-
ranapuã 26, Santa Albertina 27 e 
Pontalinda 30;

l Nos vizinhos interestaduais, Itu-
rama (MG) surfou na inaugura-
ção do novo terminal da Rumo 
em parceria com a Coruripe, num 
investimento de R$ 95 milhões e 
produziu 1.293 empregos nos cin-
co primeiros meses do ano; Apa-
recida do Taboado (MS) também 
ostenta números expressivos com 
855;

l Na métrica Brasil, no mês de 
maio, registrou-se a abertura de 
266.224 novas vagas com cartei-
ra assinada, fruto de 1.960.960 de 
admissões e 1.683.942 de demis-
sões.
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à  REMUNERAçãO  

Prefeitura concede novo piso salarial 
para Agentes de Saúde e de Vetores
Reajuste já será concedido a partir do próximo vencimento

No início do mês 
de maio, o Con-
gresso Nacional 
aprovou a Emen-

da Constitucional 120, que 
aborda a nova política de 
remuneração e de valo-
rização dos profissionais 
que exercem atividades 
de agente comunitário de 
saúde e de combate a en-
demias.

Com a aprovação, a Pre-
feitura de Fernandópolis, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Recursos 
Humanos e da Fazenda, 
fez um estudo mostrando 
que existe a viabilidade de 
se aplicar a remuneração 
para esses profissionais já 
no próximo vencimento da 
folha.

 “É com grande alegria e 
responsabilidade que apre-
sentamos um estudo técni-

co ao prefeito André Pessuto 
que prontamente aprovou a 
aplicação do reajuste. Ga-
nham os agentes que pres-
tam um importante serviço 
para a comunidade e a po-
pulação fernandopolense”, 
destacou o secretário muni-
cipal de Recursos Humanos, 
Antônio Luiz Aiélo.

O prefeito Reginaldo Mar-
comini, na quarta-feira, 29, 
acompanhado de sua vice
-prefeita, Vanja Sabino, es-
teve em uma cerimônia de 
assinatura de convênio em 
São Paulo. 

Na oportunidade, foi assi-
nado o convênio de mais de 
R$ 62 milhões para a pavi-
mentação dos 24 km da rodo-

via que interliga o município 
de Macedônia a Indiaporã.

Acompanhando o prefei-
to, estavam o presidente da 
Câmara de Vereadores, Pau-
lo Martinelli; os vereadores, 
Rodrigo Marcomini, Neide 
Saves, Wilson Souza, Jesus 
Rodrigues.

Uma conquista história 
que contribuirá significati-
vamente para o escoamen-
to da produção rural, dando 

maior segurança e agilida-
de no tráfego de veículos de 
ambas as cidades. Uma ação 
que também contribuirá para 
o desenvolvimento turístico 
dos municípios.

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

cidade de Indiaporã, Adé-
rito Camargo, protocolamos 
junto ao então governador, 
Rodrigo Garcia, novo pedi-
do da pavimentação. Fomos 
atendidos e esse sonho será 
realizado. Quero agradecer 
ao governador do Estado, 
Rodrigo Garcia; a deputada 
estadual, Analice Fernan-
des e a todos os envolvidos 
nesse importante projeto”, 
conclui o prefeito.

Reajuste já será 
concedido a partir do 
próximo vencimento

Serão pavimentados 24 km de rodovia 

à  INFRAESTRUTURA 

Macedônia assina convênio 
de R$ 62 milhões para 
pavimentação de rodovia
Serão pavimentados 24 km da rodovia que interliga Macedônia a Indiaporã

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Uma publicação: Sábado, dia 02 de Julho de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.291.

publicações
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Casa & Rancho

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

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

Cadê a vegetação 
que estava aqui?
O fogo queimou.

Evite tudo que possa provocar incêndios. Proteja toda vida: a sua, 
das pessoas ao redor, dos animais e do meio ambiente.

Se vir fumaça 
ou fogo, ligue

CORPO DE BOMBEIROS

Com a pouca chuva desta época do 
ano, a vegetação fica seca e o que 
começa com um pequeno ponto de 
fogo, logo se espalha sem controle.

Faça a sua parte. Nunca coloque 
fogo no terreno, jogue uma bituca 
acesa ou solte um balão.

Provocar um incêndio não é só 
perigoso. É crime.

30/09/2021 17:54 ARTE JORNAL - OBJETIVO 23-10.jpg

https://drive.google.com/drive/folders/1b4n-RPP6Ndz9shnxzhSSsJtZmuvzZyqP 1/1
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à  FERNANDóPOlIS 

Corpo de Bombeiros recebe novas 
viaturas do Governo de São Paulo

Na tarde de quin-
ta-feira, 30, o 13º 
Grupamento do 
Corpo de Bombei-

ros, com sede em Fernandó-
polis, recebeu do Governo 
do Estado de São Paulo duas 
novas viaturas que são con-
sideradas as mais eficazes e 
modernas do mercado.

Representando o governa-
dor Rodrigo Garcia, o presi-
dente da ALESP – Assem-
bleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, Deputado Estadual 
Carlão Pignatari, entregou ao 
comando do Corpo de Bom-
beiros e ao prefeito André 
Pessuto as chaves de 01 nova 
viatura de Resgate, avaliada 
em R$ 400 mil, e de 01 auto 
bomba ‘Volks’, avaliado em 
R$ 1 milhão. O caminhão é 
de última geração e começa 
a chegar para as principais 
unidades do Bombeiros do 
Estado de São Paulo, sendo 
Fernandópolis uma das pri-
meiras a receber.

“É com grande satisfação 
que hoje recebemos essas 
viaturas em Fernandópolis. 
A valorização do profissional 
é muito importante e sem 
dúvidas a população será a 
principal beneficiada com es-
sas conquistas”, destacou o 

comandante Tenente-Coronel, 
Santana.

O presidente da ALESP 
também ressaltou o trabalho 
que vem sendo feito pela va-
lorização dos bombeiros e da 
Polícia Militar em São Paulo. 
“Hoje estamos aqui em Fer-
nandópolis concretizando 
essa entrega de viaturas de 
última geração. Ontem na 

capital paulista entregamos 
muitas armas, munição e dois 
helicópteros para o grupa-
mento aéreo ‘Águia’ da Polícia 
Militar. Parabéns a todos os 
homens e mulheres que re-
presentam com dignidade 
essa corporação paulista”, 
ressaltou Carlão.

Para o prefeito André Pes-
suto, as viaturas chegam num 

ótimo momento. “Tínhamos 
solicitado essas viaturas e 
fico muito feliz e agradecido 
ao novo governador Rodri-
go Garcia por mais uma vez 
atender aos pedidos de Fer-
nandópolis. A população será 
muito beneficiada com essas 
viaturas e os profissionais da 
corporação, que já são muito 
qualificados, terão novos ins-

trumentos de trabalho para 
auxiliar nossa comunidade 
nos momentos mais difíceis”, 
destacou Pessuto.

REFORMA DA
UNIDADE DOS

BOMBEIROS DE 
FERNANDÓPOLIS

Durante o evento, o presi-
dente da ALESP confirmou 
que em breve será realizada 

a sonhada e aguardada re-
forma do prédio do Corpo de 
Bombeiros de Fernandópolis. 
O investimento para as me-
lhorias será de aproximada-
mente R$ 600 mil. O prefeito 
André Pessuto também con-
firmou a liberação por parte 
do Governo de SP de recurso 
para o recapeamento de toda 
extensão da avenida Brasília, 
que fica em frente a unidade 
dos Bombeiros de Fernandó-
polis. 

No último dia 23, a Santa 
Casa Fernandópolis, em par-
ceria com a farmacêutica Bio-
marin, promoveu o I Seminário 
sobre Doenças Raras. Com a 
finalidade de suscitar o debate 
sobre o diagnóstico precoce 
dessas doenças, o evento reu-
niu profissionais da área da 
saúde do hospital local e de 
outras instituições da região.

A inspiração para que a 
instituição promovesse o 
debate foi a paciente Ana 
Beatriz Silva, que desde de-
zembro, realiza no comple-
xo hospitalar, o tratamento 
para a mucopolissacaridose 
tipo IV, uma doença genética 
causada por erro inapto no 
metabolismo, prejudicando a 
formação de enzimas. “Hoje, 
graças ao tratamento oferecido 
a mim, consigo viver bem e 
sem dor; até criei um perfil no 
Instagram, chamado @vidade.
umarara, onde compartilho 
minhas vivências e experi-
ências, minhas infusões [ad-
ministração de fluidos, como 
nutrientes e medicamentos, 
diretamente em uma veia], a 
fim de inspirar outras pessoas 
como eu”, relata a paciente.

Ana participou do evento 
na companhia de sua mãe, 
Geovana Silva, que também 
relatou sua experiência em 
relação ao acompanhamento 
que faz junto a filha. “Agra-
deço diariamente pela assis-
tência que a Santa Casa nos 

A vacinação contra a raiva 
animal é atividade de rotina 
no Centro de Controle de Zoo-
nose de Fernandópolis, uma 
ação que anteriormente só 
acontecia por meio de campa-
nhas 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 saudá-
veis. A imunização acontece 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 11h e das 14h às 16h.

No ato da vacinação os ani-
mais devem ser conduzidos 
por pessoas com idade e por-

te adequados para o manejo 
do animal; em coleira e guias, 
porém nunca soltos. Os ca-
chorros bravos ou mordedores, 
de qualquer espécie, devem 
utilizar focinheira apropriada. 
Já os gatos devem ser trans-
portados 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 
vacina que é tão importante”, 
disse a coordenadora do Centro 
de Zoonose, Daiane Fazzio.

Estado também confirmou a reforma da Unidade de Fernandópolis

O 13º Grupamento do Corpo 
de Bombeiros, com sede em 
Fernandópolis, recebeu do 
Governo do Estado de São Paulo 
duas novas viaturas

à  SAÚDE 

Santa Casa realiza I Seminário 
sobre Doenças Raras
A curto prazo, hospital criará comitê técnico científico sobre doenças raras com abrangência regional

A inspiração para que a instituição promovesse 
o debate foi a paciente Ana Beatriz Silva

fornece, desde a portaria até 
os cuidados das enfermeiras 
treinadas para cuidar da mi-
nha filha. Este evento serviu 
para ensinar a todos e sei que 
pude contribuir um pouco com 
este aprendizado”, acrescenta 
Geovana.

O Seminário também con-
tou com a presença do mé-
dico geneticista, Dr. Charles 
Marques Lourenço, Doutor 
em Neurogenética pela Uni-
versidade de São Paulo (USP), 
responsável, inclusive, pelo 
diagnóstico da Ana Beatriz.

COMITê 
Por ser referência como hos-

pital de ensino desde 2013 e 
ceder suas instalações para 
discussões nas áreas das ci-
ências da saúde, o provedor, 
Marcus Chaer, e, representan-
tes da Biomarin, iniciaram um 
projeto para a criação de um 
comitê científico sobre Doen-
ças Raras, sendo a Santa Casa 
a principal articuladora regio-
nal. “Ao investir em um evento 
como este, na própria insti-

tuição de saúde, garantimos 
que a comunidade científica e 
toda a sociedade civil tenham 
acesso a essas discussões”, 
afirma Chaer.

O comitê terá a finalidade 
de promover discussões, 
avaliar e propor medidas, 
por meio do intercâmbio de 
conhecimento e experiências, 
visando ao aperfeiçoamento 
de ações estratégicas e ao au-

xílio técnico para a tomada 
de decisões sobre questões 
diretas ou indiretamente re-
lacionadas às pessoas com 
Doenças Raras no SUS. Estão 
previstas como atribuições 
do comitê, a identificação e o 
rastreio geográfico de possí-
veis casos de doenças raras 
e a validação de cursos para 
equipes profissionais espe-
cializadas.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  VACINAçãO 

O Centro de Zoonose está localizado na Avenida Litério Grecco – 300

Cães e Gatos 
devem ser 
vacinados
contra a Raiva
CCZ disponibiliza vacinas gratuitamente

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  SUPERAçãO 

O presidente do TJD (Tri-
bunal de Justiça Desportiva) 
de São Paulo, Antonio Olim, 
determinou a suspensão pre-
ventiva do Andradina e de 
quatro atletas das equipes, 
suspeitos de participarem de 
um esquema de manipulação 
de resultados.

O tribunal instaurou um in-
quérito para investigar o caso, 
que também está na mira da 
polícia civil paulista.

Segundo despacho da última 
terça-feira, os atletas Erivan 
Mitonho de Silva Filho, Ale-
xandre da Silva Nabor, José 
Eduardo Oliveira Gomes da 
Silva e Jonathan Suzart de Je-
sus Marinho foram suspensos. 
O documento cita “indícios 
veementes de autoria e ma-
terialidade” para justificar a 
decisão. Há suspeitas sobre 
dois jogos do Andradina na 
quarta divisão do Campeonato 
Paulista, duas derrotas: 7 a 1 
para o Catanduva e 4 a 2 para 
o Fernandópolis.

O Andradina terminou a 
primeira fase do torneio na 
última posição do Grupo 1, 
com seis pontos. Na última 
rodada, foi goleado por 8 a 0 
pela Penapolense.

A decisão do presidente 
do tribunal paulista leva em 
consideração um relatório 
produzindo por uma empresa 
especializada em monitora-
mento de padrão de apostas 
esportivas, contratada da Fe-

deração Paulista de Futebol, 
que indicou “grau máximo” 
de alerta para essas partidas.

Além dos jogos do Andra-
dina, há pelo menos mais um 
confronto sob investigação, um 
do Paulista sub-20, o empate 
em 2 a 2 entre Independente e 
Capivariano. O inquérito tem 
15 dias para ser concluídos, 
prorrogáveis por igual período.

O presidente do Andradina, 
Nei Giron, assim como o téc-
nico da equipe, Rogério Fer-
reira, o China, foi ouvidos pela 
corregedoria da FPF há cerca 
de três semanas e negaram 
conhecimento do esquema.

“Vou ser sincero, estou 
vendo um certo exagero. No 
outro dia do que aconteceu 
em Catanduva (derrota por 
7 a 1), teve um jogo que foi 
8 a 1 (União Mogi x Atlético 
Mogi). O jogo estava 2 a 0 e o 
juiz deu um pênalti para nós, 
mas não expulsou o goleiro 
que derrubou nosso atacante. 
Fizemos 2 a 1 e o jogo ficou su-
per equilibrado até metade do 
segundo tempo”, disse após o 
depoimento, o presidente do 
Andradina, Nei Giron.

“Me perguntaram também 
por que um jogador tentou fa-
zer um golaço de calcanhar, 
mas contra. Prefiro acreditar 
que é ruindade mesmo, um 
desânimo. Não sei. O Atlé-
tico Mogi perdeu de oito e 
ninguém está falando nada, 
o Brasil perdeu de sete da 
Alemanha e ninguém falou 
nada”, completou.

O atleta Rodrigo 
Soriano de Sou-
za, morador de 
Fe r n a n d ó p o -

lis, conquistou, no início 
de junho, o Campeonato 
Mundial de Powerlifting, 
realizado em Caxias do Sul 
(RS). O competidor faturou 
o primeiro lugar na catego-
ria Open

Rodrigo, que vem se des-
tacando no esporte, tendo 
em vista que em maio des-
te ano, ficou em 3° lugar no 
Campeonato Arnold Classic 
South América, na categoria 
Power Bíceps, maior evento 
multiesportivo da América 
Latina.

SUPERAÇÃO 
O atleta, sem recursos fi-

nanceiros para participar 
da competição, realizou ri-
fas para arrecadar dinheiro 
e participar do Mundial em 
Caxias do Sul (RS). 

O atleta é treinado por 

Junior Aparecido, atleta 
campeão mundial e téc-
nico da Academia Movi-
mento, e por Fhrann Nasci-
mento, atleta da Academia 
B.F.G.

O tribunal instaurou um inquérito para investigar o caso,
que também está na mira da polícia civil paulista

Derrota por 4 a 2 para o Fefecê
está entre os jogos suspeitos

à  PAUlISTA 

Tribunal suspende 
Andradina e quatro 
atletas por suspeita 
de manipulação

Atleta de Fernandópolis 
é campeão mundial de 
Powerlifting

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Atleta foi campeão 
mundial, neste mês, 

em Caxias do Sul, e é 
destaque em diversas 

competições

Para custear a viagem para Caxias do Sul, 
Rodrigo vendeu rifas para bancar passagens 
de ida e volta, hospedagem e alimentação

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



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
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

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

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

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

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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à  DISTRITO

Ouroeste foi contem-
plado com mais 
um veículo do Pro-
grama Nova Frota

-SP - Não Para, do Governo 
do Estado. Desta vez, com 
uma Van, que será destina-
da aos serviços da Secretaria 
de Saúde. 

A conquista teve intermé-
dio do presidente da Alesp 
e deputado estadual Carlão 
Pignatari. 

De acordo com o governa-
dor Rodrigo Garcia, a ideia 
com a entrega de tantos ve-
ículos é a renovação da frota 

do município e além disso 
proporcionar melhoria na 
prestação de serviços a toda 
população. 

O município de Ouroeste 
já soma uma conquista re-
corde de veículos novos e 
equipamentos, graças aos 
esforços da administração. 
Na oportunidade, o prefeito 
de Ouroeste Alex Sakata e 
o vice Júlio Santos agrade-
cem o apoio e a atuação do 
governador Rodrigo Garcia e 
do presidente da Alesp e de-
putado estadual, Carlão Pig-
natari, por destinarem mais 
um veículo 0KM ao município 
de Ouroeste. 

Há cerca de 2 meses está 
em plena atividade no Dis-
trito de Arabá uma feira li-
vre, formada por cerca de 
10 feirantes.  A iniciativa 
da atual administração 
teve a finalidade de ofere-
cer para a população, nes-
se local, diversos produtos 
e comidas. 

A feira funciona das 16h 
às 21 h, de frente ao Ter-
minal Rodoviário. De acor-
do com o gestor da feira, 
Sizenando Luiz Thomé, a 
iniciativa da Prefeitura de 
Ouroeste, na implantação 
de uma feira livre, no Dis-
trito de Arabá, além de 
movimentar a economia 
da cidade, dispõe de uma 
opção variada aos morado-
res de produtos hortifruti-
granjeiros e comidas, como:  
frutas, legumes, verduras, 
temperos, flores, doces 
caseiros, pastel de vento, 
churros, raspadinha, pamo-
nha, churrasquinho, além 
de acessórios para cozinha, 
brinquedos infláveis, entre 
outros. 

A feira reúne produtores 
rurais e comerciantes tan-
to do Distrito de Arabá, 
como também de Ouroes-
te. A feira está aberta para 
novos feirantes locais, que 
queiram comercializar seus 
produtos. 

De acordo com o prefeito 
Alex Sakata e com o vice 
Júlio Santos, a feira é uma 
oportunidade de valorizar 
tanto os produtores do cam-
po quanto os moradores lo-
cais, que buscam uma fonte 
de renda.

publicações
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à  0kM

Ouroeste conquista 
mais um veículo do 
Programa Nova Frota-SP

Arabá ganha feira
livre às sextas-feiras 

A conquista teve intermédio do presidente da Alesp e deputado estadual Carlão Pignatari

A ideia com a entrega de tantos veículos
é a renovação da frota do município

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

A feira é realizada 
das 16h às 21h, de 
frente ao Terminal 
Rodoviário

A feira reúne produtores 
rurais e comerciantes tanto 
do Distrito de Arabá, como 

também de Ouroeste

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

reLaçÃo DE
ConVoCaDos 
DO BoLsa DO

PoVo oUroesTe 
VALE RESSALTAR QUE A PREFEITURA DE 

OUROESTE TEVE INTERESSE NO PROGRAMA 
BOLSA DO POVO, PORÉM A SELEÇÃO FICA A 

CARGO DO GOVERNO DO ESTADO.

AGENDAMENTO  PARA ASSINATURA DO CONTRATO SERÁ 
REALIZADO   ATÉ O DIA 07 DE JULHO NA SECRETARIA DA 

PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL COM A LUCIMAR

###.569.528-## ADRIANA DA SILVA
###.618.328-## ADRIELI CRISTINA SILVA FERNANDES
###.701.768-## ALCIDES LOPES
###.159.168-## ANA LUCIA DE LACERDA
###.595.388-## ANA LÚCIA DE SOUZA
###.504.808-## ANA MARTA NOGUEIRA PEREIRA
###.550.238-## ANA PAULA DA SILVA DE OLIVEIRA
###.559.338-## ANA PAULA DE BRITO SILVA
###.148.208-## ANDREZA DA SILVA FERREIRA
###.061.298-## BENEDITO APARECIDO DE ALMEIDA
###.788.998-##  BRUNA  CARLA  DE  BARROS  COSTA  POLVERO
###.156.058-## BRUNA DE ALMEIDA
###.608.298-## CAROLINE DA CONCEIÇÃO NUNES
###.814.508-## CASSIANE DOS SANTOS SILVA
###.259.298-## DÉBORA DA SILVA OLIOZI PEREIRA
###.510.228-## DENISE DA SILVA OLIOZI MAFRA
###.660.596-## DHINIFFER TATIELI MARQUES CARVALHO
###.412.455-## DIANSE MARIA DOS SANTOS
###.986.305-## EDILEUZA SANTOS DA SILVA
###.152.218-## ELIZANDRA BAZELA AFONSO
###.131.128-## EVELIN LOYANE DE SOUZA FELIX
###.370.766-## FABIANA CRISTINA DOS REIS
###.507.148-##  FRANCIELE  FERNANDA  DA  SILVA  COLATO  FERNANDES
###.640.406-## GABRIELA BARBOSA SILVA VERGINIO
###.799.998-##  GABRIELA  CRISTINA  DOS  SANTOS  PERINETE
###.703.998-## GABRIELA STEFANI ALMEIDA DA SILVA
###.952.956-## GIOVANA ALVES GUIMARÃES
###.500.078-## GIOVANA SANTANA CÁCERES
###.750.066-## GISLAINE GONÇALVES DE SOUSA
###.852.178-## GRAZIELA ALVES PIMENTA
###.898.118-## GRAZIELLY APARECIDA DUTRA SANTOS
###.485.368-## IASMIN DA SILVA MARCHI
###.599.018-## IVAN LUCAS RAMOS FRANCISCO
###.716.658-## JAQUELINE SOUZA PINTO
###.252.878-## JEAN DE CARVALHO FLORENCIO
###.863.498-## JENIFER CRISTINA FERNANDES DA SILVA
###.943.728-## JOSÉ FRANCISCO DA SILVA
###.541.978-## JOSINA FÁTIMA DE OLIVEIRA
###.604.418-## JULIANA REGINA DIAS
###.537.078-## KARINA ALVES ARGEMIRO
###.641.068-## KAYKI GOMES DA SILVA
###.958.598-## LAÍNY DO NASCIMENTO SILVA
###.836.668-## LARISSA SAPELLI DE SOUZA
###.457.658-## LEIDE DE SOUZA BRITO
###.505.298-## LILIAN DE OLIVEIRA CAVALCANTI
###.876.948-## LUCAS HENRIQUE DUARTE
###.627.238-## LUCIVANIA VIANA DA SILVA
###.991.728-## LUZIELI RIBEIRO VILERA
###.988.118-## MARCELA FÁTIMA MARTINS FREITAS CHAVES
###.200.398-## MARCIA CRISTINA DE MELO
###.423.088-## MARCOS FREITAS BRITO
###.368.438-## MARIANA HELENA FURQUIM
###.172.135-## MARILDA CIDREIRA MAIA
###.203.328-## MARRIÊ LOURIZE DA SILVA CARVALHO
###.229.738-## NATÁLIA DE CARVALHO SOUZA
###.716.028-## NIVALDO FERREIRA GANDRA
###.395.898-## PATRÍCIA ABREU BATISTA
###.953.398-## RAFAELA FERNANDA SOUZA DOS SANTOS
###.918.528-## RAYANI ABADIA ESTEVES ELOY
###.089.128-## SANDRA APARECIDA SOARES
###.817.608-## SANDRA RUBIA PEREZ LUIZ
###.830.178-## SARA SURIANO RODRIGUES
###.887.418-## SIRLENE DOS SANTOS SILVA
###.515.318-## SUELY SANDRA DE SOUZA VALDIVIEZO
###.095.488-## SUZANE DE ALMEIDA SILVA
###.549.638-## TAISA MILENA FLORIAN
###.673.905-## TAMYRES DE SOUZA SILVA
###.729.068-## THAIS OLIVEIRA DE FREITAS
###.771.868-## VALÉRIA BASTIDA BORGES
###.626.058-##   VALQUIRIA   CRISTINA   DE   OLIVEIRA   VENÂNCIO
###.459.745-## VIVIANE COUTO SOUZA
###.115.098-## VIVIANI DOS SANTOS GOMES
###.847.318-## ZENIR NOGUEIRA PEREIRA SANCHES



SÁBADO, 02 DE JULHO DE 2022  |  Evento | A9 

A 11ª edição do Arraiá 
de Ouro comemo-
rou, nos dias 24 e 
25 de junho, o Dia 

do Padroeiro São João Batis-
ta, em Ouroeste e manteve a 
tradição com a distribuição 
gratuita de comidas típicas 
para toda a população de 
Ouroeste, Arabá e visitantes. 

O evento foi promovido pela 
Prefeitura de Ouroeste, através 
da Secretaria de Educação e 
Cultura, com a parceria de en-
tidades, clubes de serviços, 
escolas municipais e escola 
estadual.  

O Arraiá de Ouro já é con-
siderado um dos eventos de 
maior tradição na cidade e dis-
tribuiu todos os anos: pipoca, 
amendoim, quentão, biscoito, 
leite achocolatado e bolo. A 
exemplo de outras edições a 
festa aconteceu na Avenida 
dos Bandeirantes, de frente 
ao Centro de Eventos José 
Nubiato Filho e contou com 
as atrações Gustavo Neves, 
Bruno & Robson, Os Severos, 
DJ Michel, além da tradicional 
quadrilha apresentada pelo 
Grupo da Melhor Idade, Bal-
let Municipal e dança típica 
com alunas da Escola Maria 
Armida de Godoi.  

A 11ª edição do Arraiá, neste 
ano, bateu o recorde de público e 
foi considerado o maior e melhor 
pela organização, pela parce-
ria de sucesso com o Rotary 
Club, Lions Clube, Paróquia São 
João Batista, Escola Sansara, 
Fundo Social de Solidarieda-
de, Escolas da Rede Municipal 
de Ensino, CCI e Diretoria de 
Serviços Urbanos.    

De acordo com o prefeito 
Alex Sakata e com o vice Júlio 
Santos, a intenção foi manter 
uma tradição cultural tão im-
portante em comemoração ao 
Padroeiro São João Batista, com 
a integração da população do 
município, além de proporcionar 
o lazer e a confraternização 
entre as famílias. 

à  OUROESTE

Arraiá comemora Dia do Padroeiro e mantém 
a distribuição gratuita de comidas típicas 

O Arraiá de Ouro já é considerado um dos eventos de maior tradição na cidade

O evento foi promovido pela Prefeitura de Ouroeste

 ASSESSORIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste
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Dias 7, 8 e 9 de Julho

DIA 07 – FORRÓ MOISÉS

DIA 08 – JAQUELINE CARDOSO & BANDA

DIA 09 -  GABRIEL & SANTIAGO

A PARTIR DAS 19h30

Participe e ajude
as entidades de
Fernandópolis!

seu direito advogados


