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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 04/10/22

 31°

 20°

15mm 
83%


chuva

87% 
33%

S 
10km/h


vento

05:59h 
18:20h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUA - 05/10/22

 33°

 20°

5mm 
80%


chuva

78% 
26%

SE 
13km/h


vento

05:58h 
18:20h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUI - 06/10/22

 31°

 20°

25mm 
90%


chuva

59% 
28%

NNE 
21km/h


vento

05:57h 
18:20h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEX - 07/10/22
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15mm 
90%


chuva
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31%

SW 
16km/h


vento

05:56h 
18:21h

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade.
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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 e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

NoiteTardeManhã
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Pedido de arquivamento veio da Promotoria e foi homologado na 2ª Vara de Fernandópolis. Página A5

Justiça arquiva 
investigação 
contra cassação
de 5 vereadores

Vacinação para 
crianças de 3 e 4 
anos continua 
disponível
na Central
da Saúde
Imunização é com a 
Coronavac, permitida para
essa faixa etária.    Página A5

Cota premiada de
R$ 158 milhões saiu 
para bolão com
6 ganhadores

Aposta de 
Fernandópolis 
fatura a 
Mega-Sena 
acumulada

Duas apostas acerta-
ram as seis dezenas 
de concurso 2525 da 
Mega-Sena, realizado 

no último sábado, 01, no Espa-
ço Loterias Caixa, em São Paulo. 
Cada uma levou para casa o prê-
mio de R$ 158.926.894,27. Uma 
das apostas premiadas foi feita 
através do canal eletrônico - In-
ternet - e a outra em Fernandó-
polis. Página A6

                                    Eleições 2022:
veja como foi o desempenho de
alguns candidatos que 
representam a região
Fausto Pinato, Itamar Borges, Carlão Pignatari
e Luiz Carlos Motta foram reeleitos. 

Página A2

Pinato é convocado às pressas
para decidir apoio a Tarcísio
PP pode integrar rol 
de partidos que 
apoiam a candidatura 
de ex-ministro

Nem bem comemorou a vitória 
conquistada na noite do último 
domingo, 02, quando se reelegeu, 
pela segunda vez, para a Câmara 
dos Deputados eis que Fausto Pi-
nato (PP) foi convocado, às pres-
sas, para a capital paulista, com 
destino a reunião de cúpula dos 
Progressistas. Página A3
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O deputado federal fernandopolense Fausto 
Pinato (PP) foi reeleito para mais um man-
dato na Câmara dos Deputados a partir de 
2023. A vitória veio com a contabilização de 

72.169 votos. Em Fernandópolis, Fausto obteve pouco 
mais de 5,3 mil votos.

Em 2018 obteve 118.684 e na primeira eleição (2014) 
venceu com 22.097 votos, ocupando a 70ª posição geral 
no Estado.

IItamar Borges passa dos 181 mil votos e é o 15º 
mais votado. O santa-fé-sulense Itamar Borges 
(MDB) ira cumprir mais um mandato frente à As-
sembleia Legislativa Paulista (Alesp).

Ele foi eleito com a 15ª maior votação e, com 99,30% 
das urnas apuradas, ele tinha votação de 181.849 votos.

Em 2018 teve votação de 82.185 eleitores; em 2014 
99.558 votos; em 2010 79.195. Todos concorrendo 
para a Assembleia Legislativa Paulista. Em 1998 teve 
20.855 votos e ficou na suplência. Sempre concorreu 
pelo MDB/PMDB.

Esta é a primeira eleição que Itamar disputa após 
transferir seu domicílio eleitoral para Rio Preto.

O atual presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado de São Paulo (Alesp) foi reeleito 
para mais um quadriênio a partir do próxi-
mo ano.

Carlão Pignatari (PSDB) atingiu 104.891 votos (com 
99,95% das seções apuradas), e atingiu a sua melhor 
performance em sua carreira política.

O votuporanguense reeleito em 2018 com 74.006 vo-
tos, após vencer em 2014 e 2010 com 97.444 e 70.337, 
respectivamente. Antes foi prefeito de Votuporanga 
em 2000 e 2004.

Carlão foi o quinto deputado estadual mais votado 
do PSDB.

O advogado fernandopolense Henri Dias (SD) 
fechou a disputa por uma vaga na Câmara 
dos Deputados com 2.482 votos.

Essa votação corresponde a 0,01% do total 
de votos e ele acabou não sendo eleito.

Em 2020, concorrendo a prefeito de Fernandópolis, 
em coligação com Avenor Bim, obteve 11.835 votos. O empresário fernandopolense Renato 

Colombano (PSD) obteve 3.502 votos na 
disputa por uma vaga para a Assembleia 
Legislativa de São Paulo (Alesp) e não foi 

eleito.
Colombano entrou para o atual pleito após tentar a 

Prefeitura de Fernandópolis em 2020, onde teve vota-
ção semelhante: 3.891.

 Em 2012 disputou uma vaga na Câmara de Verea-
dores de Fernandópolis pelo PTB e obteve 608 votos, 
não sendo eleito.

A advogada fernandopolense Eliane Careti 
(UB) fechou as eleições com 474 votos no 
total, sendo 348 somente no colégio elei-
toral local.

Com esse placar, ela foi a candidata à Assembleia Le-
gislativa de Fernandópolis menos votada, ficando atrás 
de Sargento Pedroso (7.874 votos), de Renato Colombano 
(3.502 votos) e de Cidinho do Paraíso (1.516 votos).

Em 2020 ela concorreu à Câmara de Vereadores de 
Fernandópolis pelo PSL, recebendo 32 votos e não sen-
do eleita.

O atual vereador fernandopolense Cidinho do 
Paraíso (PTB) obteve votação geral de 1.516 
votos, sendo 1.220 no colégio eleitoral local.

Cidinho ficou atrás de Sargento Pedroso 
(7.874 votos) e de Renato Colombano (3.502) e à frente 
de Eliana Careti (474 votos).

Em 2020 obteve 574 votos e foi reeleito vereador em 
Fernandópolis; em 2018, concorrendo para deputado 
federal, teve 5.693 votos e em 2016, disputando pelo 
PR, foi o vereador mais votado com 2.881.

O empresário fernandopolense Gilmar Gime-
nes (PL) totalizou 8.222 votos no pleito deste 
domingo e acabou não eleito.

Ele obteve 0,03% dos total dos votos, sen-
do que o PL teve 5.338.868 votos.

Em 2018 Gilmar concorreu a deputado estadual 
pelo PSDB e teve 31.575 votos, não tendo sido elei-
to; em 2014 obteve 63.884 votos, também concor-
rendo pelo PSDB e ficou na quinta suplência, tendo 
assumido o mandado na Assembleia Legislativa 
Paulista.

Debutante em eleições, Ricardo Pedroso, o 
Sargento Pedroso (PL), sai das Eleições 2022 
com 7.874 votos e se consolida como o candi-
dato a deputado estadual mais votado com 

domicílio em Fernandópolis, à frente de Renato Co-
lombano (3.502), Cidinho do Paraíso (1.516) e Eliana 
Careti (474).

No município, ele somou 3.599, superando, inclusive, 
político que concorreram a deputado federal.

Pedroso concorreu baseado na onda bolsonarista da 
qual ele é integrante, defendendo a recandidatura do 
atual presidente e do ex-ministro Tarcísio de Freitas.

O ex-presidente do Sincomércio, Luiz Carlos 
Motta (PL) também foi reeleito deputado 
federal.

Ele obteve 102.960 votos, o que correspon-
de a 0,44% do total e foi um dos deputados eleitos pelo 
partido bolsonarista.

 Em 2020 ele foi votado por 75.218 eleitores, sendo 
que está é a primeira vez que ele concorre após trans-
ferir o domicílio eleitoral para São José do Rio Preto.

O candidato debutante Flávio Sant´Anna (PSB) 
conseguiu obter 4.666 votos.

Com a campanha baseada nas Pessoas 
Portadoras de Deficiência (PCD), estimulado 

por ser cadeirante, o concorrente acabou tendo de-
sempenho superior a diversos candidatos de cidades 
da região, residentes em colégios eleitorais com mais 
eleitores que Sant´Anna.

Em 2020, ele disputou o Legislativo de Indiaporã pelo 
DEM, obtendo 78 votos e ficando como suplente; em 
2012 também ficou na suplência, tendo sido eleito em 
2008 e em 2000.

                                   Eleições 2022:
veja como foi o desempenho de alguns 
candidatos que representam a região

Fernandopolense 
teve 72.169 votos

Essa é a maior votação 
obtida por ele

Votuporanguense teve a sua 
melhor performance eleitoral

Advogado teve votação superior 
quando concorreu à Prefeitura

Votação é semelhante a que 
obteve na disputa municipal

Advogada foi superada por 
Pedroso, Colombano e Cidinho

Em 2016, concorrendo para 
federal, ele teve 5,6 mil votos

Empresário concorreu desta 
vez pelo PL e apoiou Tarcísio

Ele ficou à frente de Colombano, 
Cidinho e Eliana Careti

Ele obteve 
102.960 votos

Desempenho superior a concorrentes 
de colégios eleitorais maiores
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                                  Pinato é convocado às 
pressas para decidir apoio a Tarcísio

Itamar agradece votação e reeleição

PP pode integrar 
rol de partidos 
que apoiam a 
candidatura de 
ex-ministro

O parlamentar obteve mais de 183 mil votos, foi um dos candidatos
mais votados do estado de São Paulo e o mais votado do MDB

Nem bem come-
morou a vitó-
ria conquis-
tada na noite 

do último domingo, 02, 
quando se reelegeu, pela 
segunda vez, para a Câ-
mara dos Deputados eis 
que Fausto Pinato (PP) foi 
convocado, às pressas, 
para a capital paulista, 
com destino a reunião de 
cúpula dos Progressistas.

Na pauta, uma decisão 
de impacto estadual: deli-

O presidente do Repu-
blicanos, deputado Mar-
cos Pereira, também deve 
estar presente na decla-
ração e, segundo fontes 
na capital paulistana, o 
MDB, através do prefei-
to de São Paulo Ricardo 
Nunes, tem negociações 
avançadas para integral 
o bloco partidário.

A negociação deve eri-
gir Pinato como uma das 
lideranças da campanha 
do ex-ministro no noroes-
te paulista.

No Primeiro Turno, tan-
to o PP quanto o MDB es-
tiveram no palanque de 
Rodrigo Garcia, que não 
foi para a disputa em Se-
gundo Turno.

berar sobre o apoio do PP 
estadual à candidatura 
do bolsonarista Tarcísio 

de Freitas (Republica-
nos). Do encontro parti-
cipará o presidente es-

tadual Guilherme Mussi 
e há uma tendência a in-
gressarem na campanha 

de Tarcísio. Um anúncio 
público deve ser formali-
zado nesta terça-feira, 04.

Itamar Borges (MDB) 
foi reeleito deputado es-
tadual com 183.480 votos. 
Esse será o quarto man-
dato consecutivo do par-
lamentar na Assembleia 
Legislativa do Estado de 
São Paulo. Com votação 
expressiva, Itamar foi o 
candidato mais votado 
do seu partido. 

Após a confirmação dos 
números, divulgados pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), neste domingo (2), 
o deputado agradeceu aos 
eleitores. “Hoje é dia de 
agradecer. Todos os votos, 
o apoio, todo o carinho, e 
todos os abraços que re-
cebi nesses dias de cam-
panha. Foram mais de 180 
mil votos, a maior votação 
que já tive na Assembleia 
Legislativa. Uma grande 

alegria e também uma 
grande responsabilida-
de. Vou trabalhar muito, 
ainda mais, para honrar 
essa expressiva votação 
e representar o povo pau-
lista na ALESP”, disse o 
deputado Itamar.

Reconhecido como o 
deputado estadual mais 
atuante da Assembleia 
Legislativa, a campanha 
de Itamar Borges foi mar-
cada pelo diálogo e proxi-
midade com o povo paulis-
ta. O deputado visitou as 
cidades, ouviu os eleitores 
e renovou o compromisso 
de seguir trabalhando em 
busca de mais desenvol-
vimento e avanços para 
todos. “Sempre fiz ques-
tão de estar próximo dos 
municípios e da popula-
ção. Este comportamen-
to faz parte do meu dia a 
dia. Participo ativamen-

te de todas as ações que 
me proponho. Continua-
rei sendo o deputado do 
Agro, das Santas Casas, 
das entidades sociais, 
do empreendedorismo, 
do turismo e dos municí-
pios. Contem comigo. Meu 
gabinete continuará de 
portas abertas”, afirmou 
o deputado.

Itamar Borges é advoga-
do, formado em educação 
física, teve experiência 
no comércio, foi profes-
sor universitário, verea-
dor e por três mandatos 
prefeito de Santa Fé do 
Sul. Político experiente 
e realizador, Itamar Bor-
ges assumiu em junho de 
2021 a Secretaria de Agri-
cultura e Abastecimento 
de São Paulo (SAA) e, em 
apenas 10 meses de ges-
tão, realizou um trabalho 
transformador.
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à  FIquE PoR dEnTRo

TSE trata cada turno como eleição independente

Eleições: posso votar no segundo
turno se faltei ao primeiro?

O primeiro turno 
das eleições 
foi realizado 
no último do-

mingo (2) em todo Brasil. 
Já o segundo turno está 
marcado para o próximo 
dia 30. E mesmo aqueles 
que não votaram no pri-
meiro turno têm direito 
de votar no segundo. Ou 
seja, o eleitor que deixou 
de votar ontem poderá 
votar no dia 30, desde 
que o título de eleitor es-
teja regularizado.

Isso ocorre porque o 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) trata cada turno 
como uma eleição inde-
pendente. Dessa forma, 
o eleitor poderá votar 
se estiver em situação 
regular com a Justiça 
Eleitoral, ou seja, o título 
eleitoral não pode estar 
cancelado ou suspenso.

O título é cancelado 
quando o eleitor falta às 
urnas por três eleições 
seguidas e não justifica 
a ausência nem paga a 
multa. Já a suspensão 
ocorre quando não há 
cumprimento do serviço 

militar obrigatório, con-
denação criminal transi-
tada em julgado ou con-
denação por improbidade 
administrativa.

JUSTIFICATIvA
Caso o eleitor não te-

nha votado no primeiro 
turno, deverá apresen-
tar justificativa à Justiça 
Eleitoral em até 60 dias. 
Ou seja, como o segundo 
turno é ainda este mês, 
a menos de 30 dias do 
primeiro turno, será pos-
sível votar antes mesmo 
de justificar a ausência 
na zona eleitoral no úl-
timo domingo. O prazo 
para justificar ausência 
no primeiro turno é 1º de 
dezembro de 2022. Já a 
ausência no segundo tur-
no deve ser justificada 
até 9 de janeiro de 2023.

Mesmo passada a elei-
ção, é importante apre-
sentar a justificativa de 
ausência. Existem algu-
mas formas de fazê-lo: 
pelo aplicativo e-Título; 
pelo Sistema Justifica, 
nos portais da Justiça 
Eleitoral; ou preenchendo 
um formulário de justifi-
cativa eleitoral.

Cada justificativa é vá-

lida somente para o tur-
no ao qual a pessoa não 
tenha comparecido por 
estar fora de seu domicí-
lio eleitoral. Assim, caso 
tenha deixado de votar 
no primeiro e no segun-
do turno da eleição, terá 
de justificar a ausência 
a cada um, separada-
mente, obedecendo aos 
requisitos e prazos de 
cada turno.

O acesso ao aplicativo 
e-Título está disponível 
somente para quem está 
com o título eleitoral re-
gular ou suspenso.

Para justificar a ausên-
cia no Sistema Justifica, 
o eleitor deverá informar 
os dados pessoais exata-
mente como registrados 
no cadastro eleitoral. Em 
seguida, deve declarar o 
motivo da ausência às 
urnas e anexar a docu-
mentação comprobatória 
digitalizada. Em seguida 
será gerado um código 
de protocolo para acom-
panhamento e o requeri-
mento será transmitido à 
zona eleitoral responsá-
vel pelo título do eleitor 
ou da eleitora para aná-
lise. Após a decisão, a 

pessoa será notificada.
Se a opção for pela en-

trega do Requerimento 
de Justificativa Eleito-
ral. O formulário deve ser 
impresso e preenchido 
com os dados pessoais e 
a justificativa da ausên-
cia, anexando os docu-
mentos comprobatórios. 
O requerimento deverá 
ser entregue em qual-
quer cartório eleitoral ou 

ser enviado via postal à 
autoridade judiciária da 
zona eleitoral responsá-
vel pelo título.

Caso não justifique 
dentro do prazo, além de 
pagar uma multa de R$ 
3,51, a pessoa fica im-
pedida de retirar docu-
mentos como passapor-
te e RG; receber salário 
ou proventos de função 
em emprego público; 

prestar concurso públi-
co; renovar matrícula 
em estabelecimento de 
ensino oficial ou fiscali-
zado pelo governo; entre 
outras consequências. 
O site do TSE traz a lista 
completa dos efeitos ao 
eleitor da ausência e da 
não justificativa.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br
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à  MACEdônIA

à  FERnAndÓPoLIS

Pedido de arquivamento veio da 
Promotoria e foi homologado na 2ª Vara

Imunização é com a Coronavac, vacina 
permitida para crianças nessa faixa etária

Justiça arquiva investigação contra 
cassação dos
5 vereadores

Vacinação para crianças de 3 e 4 anos 
continua disponível na Central da Saúde

O juiz da 2º Vara Cri-
minal de Fernandó-
polis, Vinicius Cas-
trequini Buffulin, 

homologou o pedido de arqui-
vamento realizado pelo Minis-
tério Público Estadual no In-
quérito Policial que investigou 
se a cassação dos cinco verea-
dores do Município de Mace-
dônia teve a manipulação do 
prefeito Reginaldo Marcomini 
e se a Comissão manipulou os 
trabalhos que ensejou na cas-
sação dos então vereadores.

A investigação se deu após 
os vereadores cassados, Mo-

nica Vieira da Silva, Gustavo 
Rogério (Barretão), Monique 
Hiraque (Monique Engenhei-
ra), Abílio José Marques (Bilão) 
e Valtemir Marques de Toledo 
(Bola) terem protocolizado re-
querimento na Delegacia Sec-
cional de Polícia de Fernandó-
polis solicitando a instauração 
de inquérito para investigar o 
caso, alegando ter ocorrido in-
fluência do prefeito Reginaldo 
Marcomini sob a comissão, 
bem como de a comissão não 
ter realizado a reunião em que 
o relatório final foi elaborado.

As investigações comprova-
ram que não houve qualquer 
tipo de manipulação por parte 

Neide Saves, Paulo Martinelli e Rodrigo Marcomini

de Marcomini, bem como que 
a referida reunião de fato ocor-
reu, sendo assim um processo 
limpo e que respeitou o rito.

Por outro lado, tramita não fó-
rum de Fernandópolis um Man-
dado de Segurança pedindo a 

anulação do resultado da cas-
sação sob o argumento de que 
a reunião em que foi elaborado o 
Relatório Final não teria ocorrido.

Referida reunião foi objeto 
de investigação do já citado 
inquérito policial, que restou 

comprovado que de fato houve 
a reunião.

Dessa forma, trazendo o re-
sultado do Inquérito Policial 
para o Mandado de Segurança 
estima-se que o mesmo poderá 
ser julgado improcedente.

A Secretaria Municipal 
de Saúde orienta pais e res-
ponsáveis para que levem 
as crianças de 03 e 04 para 
serem vacinadas contra Co-
vid-19. A imunização com a 
Coronavac, que é o insumo 
permitido par esse público, 
está disponível na Central 
da Saúde, de segunda a sex-
ta-feira das 08h às 14h. É pre-

ciso levar documento pessoal 
da criança.

“Temos doses suficientes 
para vacinar toda população 
da cidade nessa faixa etária. 
Solicitamos que os pais pro-
curem a Central para imuni-
zar seus filhos. É importante 
destacar que não precisa es-
perar nenhum período caso 
a criança tenha tomado al-
guma vacina do calendário, 
a imunização contra a Covid 

pode ser feita tranquilamente 
sem problemas”, explicou a 
enfermeira responsável pelo 
programa de imunização do 
município, Kelgissane Bru-
zão.  

Até o momento, Fernandó-
polis já aplicou 199.760 doses 
contra a Covid, de acordo com 
os dados do VacinaJa.

Fonte: Secom de
Fernandópolis
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à  CLIMA

Cota premiada foi de R$ 158 milhões

As chances variam entre 67 e 90%

Aposta de 
Fernandópolis 
fatura a Mega-Sena 
acumulada

Previsão indica possibilidade de 
chuva ao longo
de toda semana 

Duas apostas 
acertaram as 
seis dezenas 
de concurso 

2525 da Mega-Sena, 
realizado no último 
sábado, 01, no Espaço 
Loterias Caixa, em São 
Paulo. Cada uma levou 

para casa o prêmio de 
R$ 158.926.894,27.

Uma das apostas pre-
miadas foi feita através 
do canal eletrônico - In-
ternet- e a outra em Fer-
nandópolis.

Ainda não se tem in-
formações oficiais sobre 
o autor da aposta ferr-
nandopolense, que já 

oficialmente confirmada 
pela Caixa Econômica 
Federal.

O bolão foi feito na Fer-
nandópolis Lotérica e 
que os apostadores leva-
ram R$ 26 milhões cada,

O sorteio deste sábado 
acumulou o prêmio total 
de R$ 317.853.788,53, o 
maior valor nominal de 

um sorteio regular da 
Mega-Sena da história.

As dezenas sorteadas 
foram 04 - 13 - 21 - 26 - 
47 - 51.

A quina saiu para 814 
apostas, cada uma re-
cebeu o prêmio de R$ 
33.910,24. A quadra pre-
miou 52.760 apostas, 
cada uma com R$ 747,39.
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De acordo com a previsão 
do ClimaTempo, existe a 
possibilidade de chuva 
ao longo de toda a sema-
na em Fernandópolis. As 
chances de chuva variam 
entre 67% e 90%, com ex-
ceção do final de semana, 

que não deve chover. De 
forma geral, o clima deve 
se manter chuvoso, com 
sol, nuvens e possibilida-
de de pancadas de chuva 
durante a tarde e a noite 
durante toda semana.

As temperaturas míni-
mas ao longo da semana 
podem variar entre 15ºC 

e 20ºC, enquanto as má-
ximas ficarão entre 28ºC 
e 33ºC. Ainda de acordo 
com a previsão, apesar da 
chuva ao longo da semana, 
o final de semana deve ser 
de sol, com temperatura 
variando entre 15ºC e 33ºC.

Confira ao lado a previ-
são do tempo:
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à  ACIdEnTE

Mãe e filhos foram presos com 16 quilos de maconha

Motorista foi levado para a Santa Casa

Três pessoas da mesma família
são presas por
tráfico de drogas 

Veiculo capota na Líterio Grecco 

Na última sex-
ta-feira, três 
pessoas da 
mesma família 

foram presas por tráfico 
de drogas em Jales. 

De acordo com a Polícia 
Civil, equipes da corpora-
ção receberam denúncia 
sobre a venda de entor-
pecentes em uma casa 

noturna e começaram a 
investigar o proprietário 
do estabelecimento.

Os agentes então des-
cobriram que o suspeito 
buscaria drogas no Mato 
Grosso do Sul e consegui-
ram abordá-lo em uma ro-
dovia de Jales.

O suspeito dirigia o 
carro acompanhado da 
mãe e da irmã. Dezesseis 
quilos de maconha foram 

encontrados no interior 
do veículo.

As três pessoas da 
mesma família foram en-
caminhadas à Central de 
Polícia Judiciária de Ja-
les e receberam voz de 
prisão em flagrante por 
tráfico de drogas.

Suspeitos foram 
flagrados com mais de 
15 tijolos de maconha
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Foto: Divulgação/Polícia Civil de Jales

Na manhã do último  

domingo, 02, um moto-
rista de 40 anos capotou 
o veículo que dirigia na 

Marginal Litério Grecco, 
no bairro Ubirajara em 
Fernandópolis.

O motorista tentava 
acessar a saida para a 
Euclides da Cunha quan-

do o acidente aconteceu.
Ele foi resgatado ainda 

consciente pelo Corpo de 

Bombeiros e lavado ao 
Pronto Socorro da Santa 
Casa. 

 Da REdAção

contato@oextra.net



à  ESPoRTE

Atletas ocuparam o pódio em várias categorias 
em provas realizadas neste final de semana

Fernandopolenses são destaques 
na ‘1ª Corrida Horen’ de Rio Preto

TERÇA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2022  |  Geral | A8 

A equipe do 
atletismo de 
Fernandópo-
lis foi nova-

mente destaque em uma 
importante competição 
realizada no último sába-
do, 01, na cidade de São 
José do Rio Preto. Duran-
te a 5ª etapa da ALCER 
CUP 2022 – 1ª Corrida 
Horen, os fernandopolen-
ses ocuparam o pódio em 
várias categorias.

Nos 10 quilômetros fe-
minino (25 a 29 anos), a 
atleta Stephanie Leice 
de Souza foi campeã. 
Já na prova dos 10 qui-
lômetros masculino (18 
a 19 anos), Henrique 
Adami foi vice-campeão 
e na categoria (25 a 29 
anos), Vinícius Cardo-
so Palácios foi o grande 
campeão. Já na catego-
ria 05 quilômetros (65 a 
69 anos) o atleta Gilber-
to Hurtado foi o grande 
campeão.

“Tivemos novamente 
um final de semana mui-
to bom para o esporte 
fernandopolense. Va-
mos continuar apoiando 
nossos esportistas para 
que continuem colhendo 
bons frutos e já estamos 
trabalhando com os pro-
jetos de 2023”, comentou 
o secretário municipal de 
Esporte, Humberto Cá-
faro. 

Fonte: Secom de
Fernandópolis

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Professores de Educação da Noroeste Paulista CONVOCA os substituídos listados logo 

abaixo para se HABILITAREM nos autos da execução conjunta n. 0011837-40.2016.5.15.0037 da Vara do 
Trabalho de Fernandópolis/SP, movida em face da Universidade Brasil e Outros. O Sinpro informa que aqueles 
que não se habilitarem, ficarão sujeitos a expressa cominação de aplicação, de ofício pelo Juízo, da prescrição 
intercorrente, prevista no art. 11-A da CLT, decorridos 02 (dois) anos desta publicação, nos termos da decisão 
proferida de ID 71fdf6b. Para maiores esclarecimentos os credores deverão entrar em contato com o Sinpro, 
através do sinpro.noroestesp@yahoo.com.br ou 17 99632 6164.

ADRIANA DE SALES CUNHA CORREIA; ALBERTO HAMRA; ALINE DE OLIVEIRA MATOSO; AN-
DRÉ LUCIANO BAITELLO; ANDRÉ LUIS DA SILVA FABRIS; ANDRE PINHEIRO DE MAGALHÃES 
BERTOZ; ANDREA SANTOS SOUSA SOARES; ANGELO DONIZETE SIMONATO;

BRUNO CESAR ROSELLI MEDRI; CAMILA FERNANDES FERREIRA; DANIEL AUGUSTO DE FARIA 
ALMEIDA; DANIELA FERNANDA RODRIGUES FRIAS; DANIELA PEREIRA LIMA; DERLY TESCARO 
NARCIZO DE OLIVEIRA; DOUGLAS COSTA MARTINS; EDSON JODI SUNAKOSAWA; ELISA MATTIAS 
SARTORI; EVERTON REGONATO; FATIMA ADRIANA MENDES SIQUEIRA; FLAVIO CARLOS RUY 
FERREIRA; FLAVIO HENRIQUE NUEVO BENEZ DOS SANTOS; FRANK RONALDO SOARES; GEISA 
CAVALCANTE CARBONI SATO; GIL ABDALLA TOSTA; GUNTHER LUIS RODRIGUES; HUMBERTO 
CARLOS PIRES; HUMBERTO REGES DE PAULA FALEIROS; JANAINA DOS REIS GUIMARÃES; JOÃO 
CARLONI FILHO; JOÃO CARLOS DA CRUZ FRANCA LEMA; JOÃO LUIZ TOMÁZ; JOÃO MORETTI 
JUNIOR; JOÃO PAULO DE LIMA PEDROSO; JONATAS CALDEIRA ESTEVES; JOSÉ EDUARDO HAD-
DAD; LEANDRO ANSELMO SANTOS MARCHI; LILIAN MARIA DE GODOY SOARES FRANCISCON;

LILIANY PINHEL REPIZO; LUCAS GODOI BERNANDES DA SILVA; LUCIANO BARREIROS DE 
CARVALHO; MANOEL SOBRINHO NETO JUNIOR; MARCELO AUGUSTO NUEVO BENEZ DOS 
SANTOS; MARCIA ANDREA DE MELO BIO; MARCIO ARJOL DOMINGUES; MARCO ANTÔNIO 
COLMATI LALO; MARCOS JOSÉ VIEIRA PIMENTEL; MARIA REGINA PEREIRA DE GODOY; MA-
RIANGELA BORGUE INGRACI DE LUCIA; MORISA MARTINS LEÃO CARVALHO; NIDIA RAQUEL 
COSTA; PATRICIA CRISTINA DE SOUZA; RICARDO FUNES BASTOS; RICARDO HENRIQUE ALVES 
CORREA; RODRIGO CRISPIM MOREIRA; SANDRO ROGÉRIO SERAFIM; SILVANA SOBRINHO 
BULLE HUAIXAN; SILVIO ANTÔNIO COELHO; TAISA MORETE DA SILVA; VALDIR CORTEZZI 
JUNIOR; VALQUÍRIA MATOSO BIM; WILSON CARDOSO JUNIOR.

Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Outubro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.356.

- PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OUROETE -
- EDITAL DE PUBLICAÇÃO -

EDITAL LICITAÇÃO: 07/SL/2022 PROCESSO: 146/SL/2022 MODALIDADE: Tomada de 
Preços OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, SOB O REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA COM 
EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
CELESTINO CARNIELO, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO MENDES CORADO, N°. 1576, CDHU 
CELESTINO CARNIELO, NO MUNICÍPIO DE OUROESTE/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMÓRIA DE 
CÁLCULO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, DEMONSTRAÇÃO DE COMPOSIÇÃO DO BDI 
E PROJETO, ATRAVÉS DE RESOLUÇÃO SS Nº159, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021, DEMANDA N°. 
2021SS07867, ANEXOS AO EDITAL”. DATA, HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 26/10/2022, às 
09h00min LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: A licitação ocorrerá na Sala de Reuniões do Paço Municipal 
“Prefeito Sebastião Candido da Silva”, sito Avenida dos Bandeirantes, nº 2.255 – Jardim Sarinha II, em 
Ouroeste/SP. EDITAL: O Edital completo poderá ser adquirido pelos interessados pelo site da Prefeitura 
Municipal https://www.ouroeste.sp.gov.br/ no ícone Licitações/ Portal de Compras/ 02. Editais/ 02.01. 
Retirada de Editais. INFORMAÇÕES: Maiores informações pelo telefone (17) 3843-3850, nos dias úteis, 
no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00 às 17h00min.

Prefeitura Municipal de Ouroeste/SP, 30 de setembro de 2022.

ALEX GARCIA SAKATA
PREFEITO MUNICIPAL

Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Outubro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.356.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE OUROETE-SP

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADA: AUTO POSTO 
DUAS PONTES LTDA OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Filtros e Lubrificantes, destina-
dos a manutenção dos veículos da Frota Municipal deste Município, conforme o termo de referência. Nº DO 
CONTRATO: 84/2022, PROCESSO N° 98/2022. VALOR DO ADITAMENTO: R$ 53.684,00 PRAZO DO 
CONTRATO: 04 (quatro) meses. S. J. das Duas Pontes, 29 de setembro de 2022. JOSE CARLOS CEZARE 
Prefeito Municipal.

Uma publicação: Terça-feira, dia 04 de Outubro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.356.

publicações

publicações

Acesse nosso site: www.oextra.net
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A FAvORITA
Terça-feira, 16h50

Zé Bob conta tudo para Hal-
ley e o jovem diz que precisa 
falar com sua mãe. O mata-
dor não encontra Baiano e 
segue na direção indicada 
por um de seus filhos. Lara 
pede para Cassiano deixá-la 
sozinha. Donatela está pre-
ocupada com Halley e per-
gunta à Cilene se ele já sa-
be que Lara não é sua irmã. 
Cilene fica nervosa com a co-
brança e diz que tem medo 
das ameaças de Flora. Ma-
ria, mulher de Baiano, per-
cebe que o matador este-
ve em sua casa e sai atrás 
do marido. Ao avistarem o 
matador, os dois fogem pe-
la mata e conseguem se es-
conder. Irene revela a Gon-
çalo que pediu a Cassiano 
para ir atrás de Lara e que 
torce para que ele volte a 
namorar a neta.

CARA E CORAGEM
Terça-feira, 19h15

Moa permanece desacor-
dado depois do acidente e 
todos se preocupam com o 
dublê. Ítalo conta para Ani-
ta que a fórmula que Bob 
Wright levou para o exterior 
pode ser a mesma envolvi-
da na morte de Clarice. Jés-
sica tem um pesadelo com 
Duarte. Bob chega de via-
gem e vai direto ao encon-
tro de Andréa. Anita omite 
de Ítalo o que Clarice comen-
tou com ela sobre a fórmula. 
Fernanda, filha de Célia, se 
anima ao saber que Rebeca 
é rica e que pode ser sua ir-
mã. Joca tenta se reaproxi-
mar de Nadir, mas ela ignora 
o ex-marido. Nadir e Milton 
se olham com interesse. Ísis 
se incomoda ao ver Lou co-
mo solista. Moa pede para 
conversar com Hugo. Rico 
e Ítalo encontram com Bob 
na casa de Teca e Gustavo.

MAR DO SERTÃO
Terça-feira, 18h00

Cira inicia sua live difa-
mando Candoca e termina 
por inserir toda a cidade 
em suas fofocas. Eudoro 
Cidão fica indignado com 
a postura de Cira. Van-
clei se recusa a pagar pe-
las despesas de Xaviera, e 
Quintilha a expulsa de sua 
pousada. Timbó se enfu-
rece ao saber que Cando-
ca foi difamada na cidade. 
Pajeú leva Candoca para 
tratar de seu filho doen-
te. Labibe desconfia do 
comportamento de Lore-
na com Cira. Timbó ame-
aça Eudoro Cidão. Xaviera 
se recusa a dar um golpe 
em José. José procura Ci-
ra. Candoca avisa Pajeú 
que Cirino precisa ir pa-
ra um hospital.

CUIDADO COM O ANJO
Terça-feira, 20h30

Patrício diz a Cecília que 
jamais aceitará Malú co-
mo sua filha e pergunta a 
ela quando quer que deixe 
a casa. Estefânia e Isabela 
planejam a morte de Malú. 
Ofélia convida a neta pa-
ra uma viagem ao interior. 
Malú acompanha a mãe até 
a mansão para evitar que 
Patrício deixe a casa. João 
Miguel diz a Branca que es-
tá convencido que Leopardo 
ainda a ama e que, de agora 
em diante, não viverá tran-
cada para que possa encon-
trar a si mesma. Malú con-
fessa a Candelária que ama 
sua mãe e já não sente ran-
cor por ela. Israel pede a João 
Miguel que seja seu padri-
nho de casamento, enquan-
to Beth pede a Malú que se-
ja sua madrinha. Leopardo 
procura Branca e tenta en-
contrar nela algo de Ivete. 

CHAMAS DA vIDA
Terça-feira, 15h15

Leo se levanta e cava a terra 
que desabou, chamando por 
Beatriz. Ele encontra Manu. 
Os dois começam a procurar 
os outros desesperadamen-
te. Tadeu chega na pensão e 
procura por Beatriz. Todos di-
zem que ela não deu notícias. 
Manu e Leo acham Beatriz e 
Marreta. Diego é encontrado 
muito mal, sangrando, su-
as pernas estão sob uma pe-
dra. Gastão ameaça Xavier e 
diz que ele precisa encontrar 
Bruna. Manu, Marreta, Bia e 
Leo tentam remover a pedra 
que está por cima das per-
nas de Diego mas não con-
seguem. Diego diz que acha 
que vai morrer. Marreta diz 
que vai achar a saída e pro-
curar ajuda. Raíssa e Junior 
conversam, carinhosos um 
com o outro. Junior aproxima 
seu rosto de Raíssa e os dois 
se beijam.

PANTANAL
Terça-feira, 21h00

Zaquieu convence Alcides 
a ficar com Maria Bruaca. 
Alcides confessa a José Le-
ôncio que foi ele quem ma-
tou Tenório. Maria Bruaca 
deixa a cargo de José Le-
ôncio contar para a Guta a 
história que ele achar mais 
verdadeira sobre a morte 
do ex-marido. José Leôn-
cio aconselha Alcides a ir 
embora e recomeçar a vi-
da. Maria Bruaca e Alcides 
decidem ir embora sem se 
despedir de ninguém. Re-
nato promete matar o peão 
que atirou em seu pai. Mu-
da faz as pazes com Tibé-
rio. Marcelo conversa com 
Guta sobre a morte de Te-
nório, que considera mal 
contada. José Leôncio es-
tá pensando em sua vida, 
quando se assusta com a 
presença de José Lucas.

Resumo de novelas

ÁRIES 
Novo empre-
endimento ga-
nhará impulso. 

A semana trará projeção e res-
postas positivas de trabalho. 
O que estava parado come-
çará a andar em velocidade, 
o que cobrará mais organi-
zação e aumento da produti-
vidade. Os relacionamentos 
continuarão em foco. Apren-
da com novas referências e 
amplie sua rede. Aproveite 
para firmar novos contatos e 
para se resolver melhor com 
a equipe ou parceiros. 

TOURO
Aceite um con-
vite de viagem 
e garanta pra-

zeres diferentes. A semana 
trará mais exposição, prestí-
gio e projeção profissional. 
Demandas de trabalho au-
mentarão: cuide da saúde, do 
corpo e do seu equilíbrio pa-
ra dar conta dos novos com-
promissos com suavidade. 
Encontros poderosos, liga-
ção com autoridades e solu-
ções de assuntos jurídicos 
também entrarão no menu. 
Consolide a carreira!

GêMEOS
Sentimentos 
profundos en-
volverão a fa-

mília e a carreira. Recupere 
elos do passado e fortaleça 
a reputação. A semana trará 
alegrias e conquistas rele-
vantes. Brilhe, crie e surpre-
enda com novas abordagens. 
Inspiração e entusiasmo com 
novos projetos não faltarão. 
Comemore vitórias a dois e 
embarque numa dimensão 
maior do amor. A luta por di-
reitos e melhores condições 
continuará firme.

CâNCER
Aprofunde o di-
álogo com ir-
mãos, paren-

tes e pessoas próximas. A 
semana trará mais entendi-
mento nas relações e mudan-
ças significativas na maneira 
de se relacionar. Harmonia 
familiar e conforto darão bem
-estar e mais serenidade. In-
vista na evolução da carrei-
ra, oportunidades poderão 
surgir de maneira não pre-
vista e abrir novos caminhos 
para o futuro. Uma viagem 
favorecerá o amor. 

LEÃO
Amplie as co-
municações de 
trabalho e firme 

bons contratos. Sol e Vênus 
facilitarão negociações, acor-
dos e acerto de documentos. 
A semana será movimenta-
da por muitas novidades e 
informações motivadoras. 
Tome cuidado com fraudes 
nas compras ou propostas 
enganosas. Aproveite este 
período para desfazer con-
fusões nas contas e equili-
brar o orçamento com solu-
ções práticas. 

vIRGEM
Defina objetivos 
com mais clare-
za e objetivida-

de. Com Mercúrio andando 
para a frente em seu signo, a 
vida ficará movimentada. Con-
te com poder de comunicação 
e soluções inteligentes para 
impulsionar a carreira e au-
mentar os rendimentos. O di-
tado “não conte com os ovos 
antes da galinha botar” esta-
rá valendo nesta semana, pois 
algumas despesas poderão 
extrapolar o orçamento. Adie 
um projeto e não faça dívidas.

LIBRA 
Apoie a família, 
fortaleça a au-
toestima e co-

mece um ciclo de maior re-
alização pessoal. A semana 
trará conquistas importan-
tes e decisões de vida. Pla-
nos de viagem e de estudos 
anunciam reestruturações pe-
la frente. Invista no seu de-
senvolvimento e transforme 
frustrações em incentivo para 
mudanças. Brilho, vitalidade 
e poder pessoal não faltarão. 
Abandone velhos padrões e 
amplie os horizontes! 

ESCORPIÃO
A força do des-
tino impulsio-
nará mudan-

ças e abrirá portas para 
novas atividades. A sema-
na trará autoconhecimento 
e mais serenidade para re-
solver pendências familiares 
e derrubar velhas barreiras. 
Esta fase será de superação 
e novas descobertas. Encon-
tre respostas dentro de você 
e renove seus conceitos so-
bre amor, casamento, amiza-
de, filhos e interdependên-
cias. Doe seu afeto.

SAGITÁRIO 
Resolva assun-
tos financeiros 
no trabalho: vo-

cê receberá as respostas que 
estava esperando. A semana 
trará oportunidade de cres-
cimento profissional. Enca-
re novos desafios e produza 
bons resultados. Soluções vi-
rão de repente e o que pa-
recia impossível poderá se 
realizar com facilidade e le-
veza. Não crie expectativas 
irreais com a equipe ou ami-
zades. Visão realista evita-
rá frustrações. 

CAPRICóRNIO
A força dos sen-
timentos “re-
moverá mon-

tanhas” nesta semana. Um 
sonho que parecia distante po-
derá se realizar e trazer gran-
de satisfação. Fique de olho 
nas oportunidades de expan-
são profissional e de viagens. 
A saúde cobrará mais disci-
plina. Assuma uma ativida-
de física regular ou inicie um 
tratamento médico: bem-es-
tar virá em primeiro lugar. Ad-
quira novos conhecimentos e 
vença preconceitos. 

AqUÁRIO
M u d a n ç a s 
acontecerão 
de dentro pa-

ra fora. Sonhos reveladores, 
intuição forte e mais certe-
za das mudanças que deseja 
desenharão um cenário po-
sitivo para o futuro. A sema-
na trará prestígio e projeção. 
Conquiste novos espaços e 
aumente o poder de influên-
cia. Conexões internacionais 
e com pessoas de outras ci-
dades estarão abertas: fique 
por dentro das novidades e 
tendências.

PEIXES
Organize eta-
pas de uma mu-
dança: planos 

da vida íntima ficarão mais 
definidos nesta semana, que 
também trará contatos pode-
rosos e maior abertura social. 
Circule por outros ambientes 
e firme amizades num gru-
po estimulante. Estratégias 
de trabalho aumentarão os 
rendimentos em breve. Ga-
nhe fôlego e diminua pres-
sões financeiras com desa-
pego de velhos padrões de 
consumo. 

Horóscopo
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“O Que Será? Brincar e Aprender” levará teatro, exposição de
brinquedos feitos com materiais recicláveis e brincadeiras para 
crianças das escolas públicas de Ouroeste e Arabá

ouroeste recebe projeto que traz 
Teatro e Brinquedos Reciclados

 Da REdAção

contato@oextra.net

Parabéns e muitos anos de vida
para ela, verônica Custódio!

Lucas Luis completa mais um ano 
de vida nesta terça-feira. Parabéns!

José de Melo também está entre 
os homenageados desta edição!

O projeto “O Que 
Será? Brincar 
e Aprender” 
levará teatro, 

exposição de brinquedos 
feitos com materiais re-
cicláveis e brincadeiras 
para crianças das esco-
las públicas de Ouroes-
te e Arabá. O objetivo é 
fazer da cultura e da di-
versão instrumentos de 
apoio pedagógico. Serão 
apresentações realizadas 
por meio do Programa 
de Ação Cultural - Pro-
Ac ICMS, do Governo 
do Estado de São Paulo, 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa. A 
apresentação será no 
Centro de Eventos José 
Nubiato Filho em Ouro-
este nesta terça-feira, dia 

04, gratuitas e abertas a 
todos os interessados, 
em três horários: 08h30 
/ 10h e 13h, com patro-
cínio da empresa BP 
Bunge Bionergergia. “O 
desenvolvimento eco-
nômico das comunida-
des passa também pela 
formação social, que se 
constrói com iniciativas 
de cunho educacional e 
de estímulo à cultura”, 
comenta Mara Pinheiro, 
diretora de Comunicação 
e Relações Institucionais 
da BP Bunge Bioenergia.

SOBRE A PEÇA
A história mostra dois 

amigos que participam 
de um jogo cheio de aven-
turas e descobertas. Em 
cada apresentação há di-
ferentes possibilidades, 
podendo ser uma história, 
uma fábula, aprender a fa-

zer um brinquedo, dança, 
brincadeira, música e ou-
tras atividades.

Os amigos utilizam um 
dado e descobrem qual 
aventura irão fazer, tendo 
três possibilidades a cada 
jogada. No espetáculo, o 
teatro é visto como um 
jogo e o ator o seu jogador, 
trabalhando temáticas de 
nossa cultura popular.

Essa metodologia per-
mite trabalhar temáticas 
presentes no currículo 
pedagógico, envolvendo 
noções matemáticas com 
números e formas geomé-
tricas, bem como de lín-
gua portuguesa com seus 
diversos gêneros textuais 
(músicas, fábulas, recei-
tas, piadas, adivinhas, 
trava-línguas etc.), ofe-
recendo aos professores 
um amplo repertório de 

possibilidades de abor-
dagens do conteúdo em 
sala de aula.

EXPOSIÇÃO 
RECICLAR E 

BRINCAR
Além da peça teatral, 

os dois atores apresen-
tam a exposição paralela 
“Reciclar e Brincar”, com 
brinquedos e brincadeiras 
confeccionadas com ma-
teriais recicláveis e reutili-
záveis. São apresentados 
brinquedos e brincadeiras 
que as crianças podem fa-
zer em casa e na escola.

FICHA TéCNICA
l Direção: Paulo Afonso 

Coelho
l Atuação: Reginaldo Me-

negazzo e Caio Maga-
lhães

l Pesquisa e texto: Re-
ginaldo Menegazzo e 
Silvio Favaro

l Figurino: Favarossi Con-
fecções

l Orientação Pedagógica: 
Claudia Maria Murer

l Design Gráfico: Diego 
Augusto

l Produtor Geral e local: 
Reginaldo Menegazzo

l Operador técnico e as-
sistência local: André 
Murer, Diego Augusto 
e Silvio Favaro;

l Exposição Reciclar 
e Brincar: Adelita 
Zuppiroli, Ana Paula 
Favaro, Caio Maga-
lhães, Luisa Lima e 
Grupo.

l Trilha Sonora: Kha Ma-
chado

l Cenografia e adereços: 
Luciane Kundé e Grupo


