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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 24/11/22

 32°

 21°

10mm 
90%


chuva

88% 
31%

S 
11km/h


vento

05:31h 
18:43h

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEX - 25/11/22

 31°

 18°

0mm 
0%


chuva

80% 
32%

SE 
20km/h


vento

05:31h 
18:44h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 26/11/22

 32°

 17°

0mm 
0%


chuva

77% 
28%

SE 
11km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 27/11/22

 34°

 19°

0mm 
0%


chuva

92% 
25%

SSE 
11km/h


vento

05:31h 
18:45h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEG - 28/11/22
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 20°

5mm 
90%


chuva

81% 
32%

NNE 
11km/h


vento

05:31h 
18:46h

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

Fonte: climatempo.com.br

Sol com muitas nuvens. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

NoiteTardeManhã
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Tarcísio deve demitir 13,3 mil 
funcionários; moradores da
região e do município inclusos

Página A2

ElES ESTão no ESTAdo AloCAdoS como ‘AfiliAdoS’ do TuCAnATo quE govErnA o ESTAdo há 28 AnoS

fernandópolis é a 1ª cidade do Estado
de SP a conseguir o SiSBi para abatedouro

unidade já está em funcionamento no município e deve dobrar o número de funcionários

o município de Fernan-
dópolis recebeu do mi-
nistério da Agricultura 
mais um importante 

certificado. A Prefeitura, por meio 
da equipe do SIm - Serviço de Ins-
peção municipal, da Secretaria 
municipal de Saúde, é a primeira 
do estado de São Paulo a conce-

der o selo SISBI para abatedouros 
de bovinos. o SISBI é o Sistema 
Brasileiro de Inspeção de origem 
Animal, certificado de qualidade 
que permite a empresa vender 
sua produção para todo o país, 
desta forma gerando empregos 
ao município e fomentando a eco-
nomia local e regional. Página A3

Instrumentos e medicamentos utilizados nos 
procedimentos foram subtraídos

Após furto
e vandalismo, 
Prefeitura suspende 
castração de animais

Após a ocorrência de furto e 
vandalismo registrada na ma-
drugada desta quarta-feira, 23, 
a Prefeitura municipal de Fer-

nandópolis confirmou que está 
suspenso, por tempo indetermi-
nado, os serviços de castrações 
de animais. Página A6

Tiro de guerra 
realiza cerimônia 
de encerramento 
do Ano de instrução
Evento reuniu familiares dos
jovens que serviram ao TG em 2022

Foram 38 participantes do curso

Macedônia 
promove formação
para educadores Página A5

o Tiro de Guerra realizou no úl-
timo sábado a cerimônia oficial 
de encerramento do Ano de Ins-

trução, que fecha as atividades 
dos jovens que prestaram o ser-
viço militar em 2022. Página A4

Atividades serão 
semanais e gratuitas 
para todos os assistidos 
da entidade.         Página A8

Prefeitura 
inicia aulas de 
hidroginástica 
com alunos
da Advf



É... A fatura de-
morou, mas 
chegou!

Após pratica-
mente 28 anos de suces-
sivas gestões tucanas no 
Estado paulista, eis que a 
partir de janeiro próximo 
o governador eleito Tar-
císio de Freitas (Repu-
blicanos) assume e com 
uma das missões já bem 
definida: preencher os 
mais de 23 mil cargos de 
vínculos comissionados 
(de livre nomeação e indi-
cação política) existentes 
no funcionalismo público 
estadual.

Os dados são de levan-
tamento da Secretaria de 
Governo do Estado de São 
Paulo que afirma existir 
23.408 cargos comissiona-
dos, sendo que ao menos 
10.029 estão vagos, en-
quanto que outros 13.379 
permanecessem preenchi-
dos pelos ‘apadrinhados 
tucanos’. Desses, apesar 
do apoio do PSDB no Se-
gundo Turno, a grande 
maioria será destituída 
para abrigo de outras in-
dicações políticas, agora 
provindas de outros caci-
ques. A previsão é de que 
alguns permaneçam.

Nesse rol dos ‘demis-
síveis’ encontram-se 
centenas de moradores 
dos municípios do noro-
este paulista, da micror-
região de Fernandópolis 
especificamente, agra-
ciados com nomeações 
ao longo das últimas 
décadas.

Não se tem uma quan-
tificação exata desse 
número, o que ocorrerá 
a partir da publicação 
das demissões. Também 
não há qualquer previsão 
sobre o número de vagas 
que serão preenchidas 
inicialmente
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o papel do funcionalismo
público nos 
novos governos

l  Por ARTUR MARQUES dA  
SilvA FilhO - Desembargador 

aposentado do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 

e presidente da Associação dos 
Funcionários Públicos do Estado 

de São Paulo (AFPESP).

artigo

O presidente da Re-
pública e os gover-
nadores eleitos, as-
sim como as novas 

legislaturas das assembleias 
legislativas e do Congresso 
Nacional, têm imensos desa-
fios e responsabilidades nos 
mandatos a serem iniciados 
em janeiro de 2023. As priori-
dades são a retomada do cres-
cimento econômico em pata-
mares mais elevados, melhoria 
da saúde e da educação, mais 
segurança pública e jurídica 
e investimentos em moradia 
e infraestrutura.

O cumprimento com êxito 
dessa agenda mínima para re-
colocarmos o País na trilha da 
prosperidade passa, neces-
sariamente, pela mobilização 
dos funcionários públicos con-
cursados. Esses profissionais 
conhecem em profundidade 
a máquina administrativa, as 
demandas das áreas em que 
atuam e os meios para atendê
-las. Sua experiência e exper-
tise técnica deveriam ser mais 
reconhecidas, consideradas e 
utilizadas pelos governantes.

Seria fundamental, na fase 
de transição para os novos 
mandatos, discutir os planos 
de governos, na União e nos 
estados, com servidores públi-
cos experientes, que ocupam 
cargos de gerência e chefia 
de organismos técnicos, nas 
distintas áreas. Com certeza, 
sua contribuição seria rele-
vante para que as plataformas 
programáticas pudessem con-
verter-se em ações concretas 
e eficazes em favor do Brasil e 
seu povo.

Menosprezar o conhecimento 
e a expertise de profissionais 
que estão no serviço público 
por critério absolutamente 
técnico, pois foram seleciona-
dos e contratados por meio de 
rigorosos concursos, não é uma 
atitude muito inteligente dos 
políticos eleitos para cargos 
eletivos. Infelizmente, porém, 
negligenciá-los tem sido uma 
prática recorrente no País, com 
raras e honrosas exceções.

O servidor concursado é 
apartidário no exercício de 
suas funções. Aliás, a figura 
jurídica de sua estabilidade 

no cargo, como ocorre na maio-
ria das nações, é exatamente 
destinada a torná-lo imune à 
saudável alternância do poder, 
protegendo a função pública de 
influências partidárias. Isso é 
fundamental na defesa da pró-
pria sociedade, pois os serviços 
à população não devem pres-
cindir da correção técnica e do 
ordenamento normativo.

O papel crucial do funciona-
lismo público foi enfatizado 
durante a pandemia. O traba-
lho dos profissionais da saúde, 
professores, bombeiros, poli-
ciais e pesquisadores, dentre 
outros servidores, foi notável e 
epopeico. Assim, é fundamen-
tal que os governantes eleitos 
reflitam sobre o significado de 
valorizarem o conhecimento 
dessas pessoas, corrigindo a 
equivocada postura de deterio-
rar o serviço público e tentar 
reduzir sua relevância.

Nesse sentido, é preciso cor-
rigir algumas distorções con-
tidas na proposta de reforma 
administrativa em curso no 
Congresso Nacional, que fere 
direitos inalienáveis do funcio-

nalismo. Em São Paulo, é fun-
damental rever o aumento dos 
descontos previdenciários dos 
servidores estaduais, inclusive 
dos aposentados, que reduziu 
seus vencimentos reais. Esses 
são exemplos dos problemas 
enfrentados pela categoria em 
numerosas unidades federa-
tivas.

O desprestígio do funciona-
lismo prejudica muito a socie-
dade. Cabe salientar, por exem-
plo, que a grande maioria da 
população brasileira depende 
exclusivamente do Estado para 
ter acesso à educação e à saú-
de, setores prioritários para a 
qualidade da vida, bem-estar 
social e democratização das 
oportunidades. Portanto, pre-
carizar os serviços prestados à 
população fere direitos essen-
ciais dos cidadãos.

A qualidade da função públi-
ca é consentânea da impessoa-
lidade, legalidade, moralidade 
e eficiência, que resguardam 
a administração, como consta 
do Artigo 37 da Constituição. 
Assim, esperamos que os no-
vos governantes e legisladores, 

revendo posturas equivocadas, 
considerem mais a experiên-
cia do funcionalismo, exija dele 
todo o potencial que tem para 
servir ao povo e valorize seu 
trabalho, que é fundamental 
para o Brasil atender às de-
mandas do desenvolvimento.

SObrE A AFPESP
A Associação dos Funcio-

nários Públicos do Estado de 
São Paulo (AFPESP) é uma 
entidade sem fins lucrativos e 
direcionada ao bem-estar dos 
servidores civis estaduais, mu-
nicipais e federais atuantes do 
território paulista. Fundada há 
nove décadas, é a maior insti-
tuição associativa da América 
Latina, com mais de 240 mil 
associados.

Está presente em mais de 30 
cidades. Tem sede e subsede 
social no centro da capital pau-
lista, 20 unidades de lazer com 
hospedagem em tradicionais 
cidades turísticas litorâneas, 
rurais e urbanas de São Paulo 
e Minas Gerais, além de 19 uni-
dades regionais distribuídas 
estrategicamente no Estado 
de São Paulo.

                              Tarcísio deve demitir 
13,3 mil funcionários; da região
de fernandópolis inclusos
Eles estão no Estado alocados como ‘afiliados’ 
do tucanato que governa o Estado há 28 anos

As 23.408 vagas comis-
sionadas correspondem a 
4,2% do total de servido-
res concursados paulis-
tas (557.353) atuando nos 
mais diversos órgãos es-
parsos em 645 municípios.

Rememorando, há três 
semanas publicamos 
coluna mostrando que a 
derrota de Bolsonaro no 
Segundo Turno atrapa-
lhou – e muito – planos 
de diversos fernandopo-

lenses que aguardam no-
meações (pessoais ou de 
indicados) para cargos 
de maior envergadura 
no Estado, os quais agora 
disputam com ‘exilados’ 
do Palácio do Planalto.
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à  frigorÍfiCo

à  SAÚdE

fernandópolis é a 1ª cidade do Estado
a conseguir o SiSBi para abatedouro

Unidade já está em funcionamento no município e deve dobrar o número de funcionários

Imunizantes são atualizados 
contra subvariantes da Ômicron

O município de 
Fernandópo-
lis recebeu do 
Ministério da 

Agricultura mais um im-
portante certificado. A 
Prefeitura, por meio da 
equipe do SIM - Serviço 
de Inspeção Municipal, 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, é a primeira 
do estado de São Paulo 
a conceder o selo SISBI 
para abatedouros de bo-
vinos.

O SISBI é o Sistema 
Brasileiro de Inspeção 
de Origem Animal, cer-
tificado de qualidade que 
permite a empresa ven-
der sua produção para 
todo o país, desta forma 
gerando empregos ao 
município e fomentando 
a economia local e regio-
nal. Atualmente duas 
empresas já utilizam o 
selo no município, sendo 
elas a ‘Pururucas Nilo’ e 
‘CR Food’. Com mais uma 
empresa certificada na 
modalidade ‘abatedou-

tificado e damos todo o 
suporte necessário para 
que elas conquistem 
esse importante selo”, 
destacou o prefeito An-
dré Pessuto. 

A expectativa da em-
presa é dobrar o quadro 
de funcionários num cur-
to espaço de tempo, pas-
sando dos atuais 48 para 
109. O principal produto 
do frigorífico é o charque. 
O abatedouro faz parte 
de um grupo que pro-
duz o charque na cidade 
de Mogi das Cruzes-SP 
e também possui uma 
unidade em Uberlândia
-MG, com centros de dis-
tribuição em Recife-PE e 
Maceió-AL. A intenção 
do grupo é destinar a 
produção de Fernandó-
polis para suas demais 
unidades.

“Estamos trabalhando 
diariamente para aten-
der todas as demandas 
dos empresários. Orien-
tamos e acompanhamos 
de perto todo o proces-
so para a certificação. 
A satisfação quando o 

processo é concluído é 
inexplicável. Ali estamos 
garantindo a qualidade 
do produto, a empresa 
está conseguindo ga-
rantir seu crescimento 
e a cidade garante a 
geração de empregos 
com fortalecimento da 
economia”, comentou o 
secretário municipal da 
Saúde, Ivan Veronesi. 

Segundo Mileno To-
nissi, coordenador do 
SIM de Fernandópolis 
e médico veterinário, o 
‘Frigorífico Lira’ já está 
realizando abate-teste no 
local com toda a supervi-
são das equipes técnicas. 
“Esse diferencial de Fer-
nandópolis está atrain-
do o interesse de muitas 
empresas do Brasil. Elas 
entram em contato para 
obter informações sobre 
o processo, adesão e que-
rem conhecer a cidade, 
com isso já estamos co-
lhendo os frutos do SIS-
BI”, destacou Mileno. 

Fonte: Secom de
Fernandópolis

ro’, Fernandópolis vai 
se consolidando como 
importante polo na pro-
dução de alimentos de 
origem animal.

A nova empresa creden-
ciada no município foi a 
‘Lira Agroindustrial’, que 
possui hoje 48 funcioná-
rios e sua unidade funcio-

na na estrada municipal 
João Pereira Fraga. Para o 
certificado, o abatedouro 
passou por uma rigorosa 
inspeção das equipes téc-
nicas do município, pre-
cisou fazer várias adap-
tações estruturais e com 
todo esse processo rece-
beu o selo SISBI. 

“Parabenizo toda dire-
toria da Lira Agroindus-
trial pelo empenho em 
buscar o certificado. O 
SISBI é um projeto que 
sempre acreditamos aqui 
em Fernandópolis. Con-
tinuamos trabalhando 
para orientar as empre-
sas interessadas no cer-

Após duas horas de 
sessão, a Agência Na-
cional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) formou 
maioria na noite de terça-
feira (22) para aprovar o 
uso emergencial de duas 
vacinas bivalentes contra 
a covid-19. Três dos cin-
co diretores aprovaram 
o uso dos imunizantes 
produzidos pela Pfizer 
para proteger contra as 
subvariantes da Ômicron 
do novo coronavírus.

A reunião ainda está 
em andamento, mas a 
autorização pode ser 
considerada aprovada 
porque a maioria dos 
diretores votaram a fa-
vor. A Anvisa autorizou 
a aplicação como doses 
de reforço em pessoas 
a partir de 12 anos, três 
meses depois da última 
dose de reforço.

Consideradas de se-
gunda geração, as vaci-
nas bivalentes protegem 
contra a variante original 
do novo coronavírus, da 
Província de Wuhan (Chi-

COmPrA
Caberá agora ao Minis-

tério da Saúde comprar as 
vacinas bivalentes. Atu-
almente, a pasta tem um 
contrato para a aquisição 
de 100 milhões de doses 
da Pfizer a serem entre-
gues a partir deste ano. O 
acordo prevê o acréscimo 
de 50 milhões de doses, 
inclusive imunizantes atu-
alizados ou pediátricos, 
caso o ministério peça.

Durante seu voto, a 
diretora Meiruze Souza 
Freitas, relatora do pro-
cesso, disse que as va-
cinas bivalentes já são 
usadas em várias partes 
do mundo e que, apesar 
das vacinas originais 
continuarem eficazes, as 
bivalentes acrescentam 
uma opção de imuniza-
ção. Ela conclamou a im-
portância da vacinação 
porque, segundo ela, ain-

da não é possível saber a 
gravidade das variantes 
BA4/BA5.

hiStóriCO
Em agosto, a Pfizer en-

viou à Anvisa o primeiro 
pedido de análise da va-
cina bivalente que prote-
ge contra a subvariante 
Ômicron BA.1. No fim de 
setembro, a fabricante 
entrou com o segundo pe-
dido de análise, contra as 
subvariantes BA.4 e BA.5.

Anvisa aprova vacinas bilaventes 
contra Covid-19

na), e contra as últimas 
subvariantes da Ômi-
cron. Esta última é mais 
transmissível, porém 
mais branda, com o vírus 
se concentrando na gar-
ganta e não atingindo os 
pulmões. A variante ori-
ginal é menos contagio-
sa, porém mais perigosa 
e mais mortal.

Os imunizantes biva-
lentes terão frascos na 
cor cinza para facilitar a 
identificação. As vacinas 
da Pfizer usam a tecno-
logia do RNA mensagei-
ro, em que uma parte da 
proteína spike, responsá-
vel pela fixação do vírus 
nas células, é injetada 
para estimular a produ-
ção de anticorpos.

A decisão da agência 
ocorre no momento de 
aumento de casos no 
país ligados à circulação 
de uma nova subvariante 
da Ômicron. Na semana 
passada, o Ministério da 
Saúde emitiu alerta sobre 
a circulação de novas li-
nhagens no país. Uma 
delas reduz as barreiras 
para o vírus entrar nas 
células humanas. A ou-
tra aumenta o risco de 
reinfecção.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, a média 
móvel de casos subiu 
120% na semana de 6 a 
11 de novembro em rela-
ção à semana anterior. Os 
óbitos aumentaram 28% 
na mesma comparação.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br
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à  fErnAndÓPoliS

Tiro de guerra realiza cerimônia de 
encerramento do Ano de instrução

Evento reuniu familiares dos jovens que serviram ao TG em 2022

O Tiro de Guer-
ra de Fernan-
dópolis (02-
083) realizou 

no último sábado, 19, a 
cerimônia oficial de en-
cerramento do Ano de 
Instrução, que fecha as 
atividades dos jovens 
que prestaram o serviço 
militar em 2022. O even-
to ocorreu na quadra de 
esportes da sede do TG 
reunindo autoridades e 
familiares dos 50 atira-
dores.

A formatura coman-
dada pelo chefe de ins-
trução 1º Sargento do 
Exército, Benhur Ma-
chado Fortes, realizou a 
entrega dos certificados 
de conclusão aos jovens, 
as divisas aos monitores 
melhores colocados e os 
diplomas ao Melhor Ati-

rador Combatente, Me-
lhor Aptidão Física e Ati-
rador Destaque do Ano.

“Nesta oportunidade 
agradeço as famílias dos 
atiradores que sempre 

estiveram ao nosso lado. 
Deixo um agradecimen-
to especial aos funcio-
nários do Tiro de Guerra 
pela dedicação por está 
escola de civismo e ci-

dadania. Aos jovens que 
se formam, desejo todo 
o sucesso em suas vidas 
e que os ensinamentos 
e amizades construídas 
dentro desta unidade, 

permaneçam por toda 
suas vidas”, destacou o 
sgt. Benhur.

AtividAdES 2.022
O Tiro de Guerra (02-

083) tem o apoio da Pre-

feitura de Fernandópolis, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Justiça. 
No decorrer do ano, os 
jovens realizam diver-
sas atividades em sala de 
aula e também no campo 
de ação, como forma de 
aprendizado militar.

Os jovens atiradores 
são fundamentais em 
diversas ações que be-
neficiam diretamente a 
população, como o ar-
rastão da Campanha do 
Agasalho, promovida 
pelo Fundo Social de So-
lidariedade, doação de 
sangue junto ao Hemo-
centro da cidade, além 
de campanhas para ar-
recadação de alimentos 
e apoio a vários eventos 
institucionais, como o 
Desfile de sete de setem-
bro e atividades alusivas 
ao aniversário de Fernan-
dópolis.

à  loTEAMEnTo ArAkAki 

O tema ‘resíduos sólidos’ foi 
abordado em diferentes ações

SMA promove atividades de educação
ambiental com moradores

A Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente - SMA 
realizou entre os meses 
de outubro e novembro 
de 2022 diversas ações 
de Educação Ambiental 
no entorno do loteamen-
to Arakaki e da represa 
Beira Rio.

O tema proposto foi 
resíduos sólidos: sepa-
ração para coleta seleti-
va, reciclagem e correta 
disposição dos resíduos. 
O objetivo dessa ação é 

a intensificação da cons-
cientização da população 
sobre os resíduos sólidos 
e realização da triagem 
nas residências.

Durante o período fo-
ram feitas atividades de 
coleta seletiva, palestras, 
entrega de panfletos e 
Lixo Car nas CEMEI, 
escolas de ensino fun-
damental municipais e 
estaduais e também nos 
CRAS, abrangendo todas 
as faixas etárias.

“Ações como essas 
visam promover a cons-

cientização da população 
para a questão dos resí-
duos sólidos e a impor-
tância de cada uma fazer 
sua parte para a preser-
vação do meio ambien-
te”, comentou o secre-
tário de Meio Ambiente, 
Luiz Sérgio Vanzela.

Durante todo o ano a 
SMA realiza atividades 
de educação ambiental, 
em diferentes regiões da 
cidade, para dar foco na 
conscientização sobre a 
disposição correta dos re-
síduos e a coleta seletiva.
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à  APriMorAMEnTo

Foram 38 participantes do curso

Macedônia promove formação
para educadores

Foi realizado no 
último dia 21, 
segunda-feira, 
pela Secretaria 

Municipal de Educação 
em parceria com a Em-
presa NETBIL Educacio-
nal, a formação para os 
diretores, coordenadores 
pedagógicos e professo-
res do Ensino Infantil e 
do Ensino Fundamental 
- Anos Iniciais. 

Os temas desenvolvi-
dos foram:
l 1. Ensino Infantil - 

“CONTAÇÃO DE HIS-
TÓRIA - OFICINAS”;

l 2. Ensino Fundamental 
- Anos Iniciais - “GÊ-
NEROS TEXTUAIS”.
Estavam presentes as 

Formadoras Natani Apa-
recida Sandrini e Solange 
Aparecida de Barros. 

Foram 38 participantes 
do Curso, sendo secretá-
ria de educação, direto-
res de escolas, coorde-
nadores pedagógicos, 
professores das escolas 
municipais CEMEI “José 
Marques de Toledo” e 
da EMEF “Felício Luiz 
Pereira”.  

Além do fornecimento 
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PREF MUNIC SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE  Setembro - Outubro

RECEITAS INICIAL

PREVISÃO

ATUALIZADA

SALDOPREVISÃO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A REALIZAR
(a-c)

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º) R$ 1

BIMESTRE

PREVISTA ATÉ O REALIZADAS ATÉ O

BIMESTRE

22.903.000,00 1.678.988,5118.515.880,59 21.224.011,4922.903.000,00RECEITAS CORRENTES
838.500,00 -809.112,67698.749,90 1.647.612,67838.500,00    Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
761.000,00 133.501,77634.166,60 627.498,23761.000,00    Contribuições
679.500,00 291.534,7663.169,48 387.965,24679.500,00    Receita Patrimonial

0,00 0,000,00 0,000,00    Receita Agropecuária
0,00 0,000,00 0,000,00    Receita Industrial

3.000,00 -8.203,952.500,00 11.203,953.000,00    Receita de Serviços
20.553.500,00 2.039.028,0517.062.732,95 18.514.471,9520.553.500,00    Transferências correntes

67.500,00 32.240,5554.561,66 35.259,4567.500,00    Outras Receitas Correntes
0,00 -969.894,470,00 969.894,470,00RECEITAS DE CAPITAL
0,00 0,000,00 0,000,00    Operações de Crédito
0,00 0,000,00 0,000,00    Alienação de Bens
0,00 0,000,00 0,000,00    Amortizações de Empréstimos
0,00 -969.894,470,00 969.894,470,00    Transferências de Capital
0,00 0,000,00 0,000,00    Outras Receitas de Capital

3.296.000,00 349.877,540,00 2.946.122,463.296.000,00(-) DEDUÇÕES DA RECEITA
2.563.000,00 258.886,682.134.467,58 2.304.113,322.563.000,00RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

22.170.000,00 618.103,1820.650.348,17 21.551.896,8222.170.000,00SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)
0,00 0,000,00 0,000,00OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)

22.170.000,00 618.103,1820.650.348,17 21.551.896,8222.170.000,00SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)
0,00DÉFICIT (IV)

22.170.000,00 618.103,1820.650.348,17 21.551.896,8222.170.000,00TOTAL (V) = (III + IV)

JOSÉ CARLOS CEZARE

PREFEITO MUNICIPAL CONTROLE INTERNO

ARIANE DE FÁTIMA CARTA

CONTADOR

JCR - ASSESSORIA CONTABIL
018.745.118-45 121.581.748-70 070.608.848-40
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ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS

DOTACAO
INICIAL

CRÉDITOS
ADICIONAIS/

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE  Setembro - Outubro

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DOTAÇÃO EMPENHADO

ANUAL ANULAÇÕES

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

PAGO ATÉ O SALDO A

R$ 1

LIQUIDADO SALDO A
PAGAR

 SALDO A
ATUALIZADA

ANUAL
ATÉ O 

BIMESTRE
ATÉ O

BIMESTRE
BIMESTRE EMPENHAR LIQUIDAR

DESPESAS CORRENTES 17.979.300,00 2.167.476,92 20.146.776,92 15.523.031,22 15.296.136,84 3.396.107,02 1.227.638,68 226.894,3816.750.669,90
    PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.446.215,32 477.248,75 9.923.464,07 8.409.986,80 8.385.394,64 1.512.583,00 894,27 24.592,168.410.881,07
    JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,000,00
    OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.532.084,68 1.690.228,17 10.222.312,85 7.113.044,42 6.910.742,20 1.882.524,02 1.226.744,41 202.302,228.339.788,83
DESPESAS DE CAPITAL 201.100,00 3.008.859,42 3.209.959,42 1.344.106,15 1.190.312,15 1.096.660,43 769.192,84 153.794,002.113.298,99
    INVESTIMENTOS 126.100,00 3.008.859,42 3.134.959,42 1.344.106,15 1.190.312,15 1.021.660,43 769.192,84 153.794,002.113.298,99
    INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
    AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.317.000,00 -92.000,00 1.225.000,00 0,00 0,00 1.225.000,00 0,00 0,000,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS 2.672.600,00 438.000,00 3.110.600,00 2.564.100,85 2.304.113,32 546.499,15 0,00 259.987,532.564.100,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 22.170.000,00 5.522.336,34 27.692.336,34 19.431.238,22 18.790.562,31 6.264.266,60 1.996.831,52 640.675,9121.428.069,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) 22.170.000,00 5.522.336,34 27.692.336,34 19.431.238,22 18.790.562,31 6.264.266,60 1.996.831,52 640.675,9121.428.069,74
SUPERÁVIT (XI) 2.120.658,60
TOTAL (XII) = (X + XI) 22.170.000,00 5.522.336,34 27.692.336,34 21.551.896,82 18.790.562,31 6.264.266,60 1.996.831,52 640.675,9121.428.069,74
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dos Materiais Didáticos 
integrados nas versões 
impressa e digital para 
os alunos da Educação 
Infantil e Ensino Funda-
mental – anos iniciais, 
a Empresa Educacional 
NETBIL oferece serviços 
de Assessoria Pedagó-
gica, presencial e a dis-
tância, com Orientação 
e Formação Continuada 

para os Professores e 
Gestores.

Disponibiliza Platafor-
ma Virtual de Aprendi-
zagem com recursos e 
ferramentas digitais que 
permitem aos estudantes 
a possibilidade de aces-
so a conteúdo exclusivos 
e aulas personalizadas, 
para colaborar com a in-
clusão digital.

 Da rEdAção

contato@oextra.net
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à  fErnAndÓPoliS

à  Em voTuPorAngA

Instrumentos e medicamentos utilizados nos procedimentos foram subtraídos

Ela ainda desacatou os socorristas durante atendimento

Após furto e vandalismo, Prefeitura 
suspende castrações de animais

Mulher é condenada 
por quebrar viatura 
dos bombeiros

Após a ocor-
rência de 
furto e van-
dalismo re-

gistrada na madrugada 
desta quarta-feira, 23, a 
Prefeitura Municipal de 
Fernandópolis confir-
mou que está suspenso, 
por tempo indetermina-
do, os serviços de cas-
trações de animais.

A medida foi tomada 
pelo fato de medica-
mentos, instrumenta-
ção cirúrgica e demais 
aparelhos terem sido 
subtraídos da unidade.

Oportunamente, quan-
do da retomada das cas-
trações, será emitido um 
comunicado oficial.

Ainda não há suspei-
to(s) identificado(s).

O CASO
Na madrugada de 

quarta-feira, 23, o Cen-
tro de Zoonoses de Fer-
nandópolis foi alvo de 
furto e vandalismo.

Os bandidos aprovei-
taram que o local passa 
por reformas para entrar 
no prédio. Entre os ob-
jetos furtados estão re-
médios, instrumentos 
cirúrgicos, dinheiro e 
um computador. 

Em publicação no Fa-
cebook, o prefeito An-
dré Pessuto declarou 
que providências já es-
tão sendo tomadas. A 
Polícia Militar foi acio-
nada e registrou a ocor-
rência.

Imagens da destruição no Centro de Zoonoses

Uma mulher que 
quebrou a Unidade de 
Resgate do Corpo de 
Bombeiros e desaca-
tou três bombeiros foi 
condenada no último 
domingo, 20, em Votu-
poranga. Ela xingou os 
bombeiros e danificou 
a lanterna do veículo 
durante o atendimen-
to de uma ocorrência, 
em 2020.

De acordo com o pro-
cesso, a equipe foi cha-
mada para atendimento 
de uma crise convulsiva 
e quando os bombeiros 
chegaram ao local en-
contraram um casal bri-
gando (se agredindo).

Eles separaram os 
briguentos e foram in-
formados que a pessoa 
que precisava do aten-
dimento (mãe de um 
dos que brigavam) es-
tava no interior da casa. 

Quando entraram no 
imóvel, foram xingados 
e expulsos, tendo ainda 
a mulher arremessado 
um ventilador e uma 
TV na direção da guar-
nição.

Os socorristas infor-
maram que recuaram, 
mas a mulher utilizou 
um pedaço de madeira 
para golpear a viatura, 
provocando os danos. 
Houve apoio da Polícia 
Militar e ela foi detida.

A condenada pegou 
1,4 ano de detenção, 
sendo 7 meses pelos 
danos ao estado e 7 
meses por desacato dos 
agentes públicos, além 
do pagamento de R$140 
pela peça danificada na 
viatura. As penas de 
detenção foram substi-
tuídas por prestação de 
serviço a comunidade.

Fonte: votuporanga
tudo.com.br
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O rEi dO GAdO
Quinta-feira, 16h50

Luana escuta um avião no céu 
e acha que Bruno Mezenga 
está chegando na fazenda. 
Léia e Bruno discutem sobre 
a boiada novamente. Gere-
mias começa a ensinar Ma-
rieta sobre o funcionamen-
to da fazenda. Luana pensa 
em Bruno Mezenga. Léia se 
encontra com o amante Ralf. 
Léia percebe que Ralf está in-
teressado na fortuna de seu 
marido. Bruno Mezenga che-
ga na fazenda do Araguaia 
com Marcos e Lia. Marieta 
conversa com Judite. Mar-
cos e Lia observam Luana. 
A jovem se incomoda com 
os olhares dos filhos de Bru-
no. Zé do Araguaia e Dona-
na observam Marcos. Bru-
no Mezenga assiste a roda 
de viola e se lembra de sua 
infância. Bruno toca o ber-
rante de seu pai e surpre-
ende Marcos.

CArA E COrAGEm
Quinta-feira, 19h15

Regina critica Leonardo por 
desistir da presidência da SG. 
Andréa conversa com Clari-
ce sobre Bob Wright. Anita 
confessa a Dalva e Jéssica 
que está sofrendo por causa 
de Ítalo. Ítalo fala para Jar-
bas que está confuso com 
seus sentimentos em rela-
ção a Clarice e a Anita. Fer-
nanda conta para Moa que 
Danilo foi o culpado por seu 
acidente. Moa descobre que 
Célia trabalha como copeira 
na presidência da SG. Teca 
se irrita ao ver Gustavo so-
frendo por causa de Bob. Cla-
rice reassume a presidência 
da SG. Anita enfrenta Clari-
ce por causa de Ítalo. Dag-
mar ouve Leonardo dizer que 
se orgulha por não carregar 
mais a culpa pela morte da 
irmã. Pat e Lou se apoiam. 
Teca avisa a Duarte que o 
denunciou para a polícia. 

mAr dO SErtÃO
Quinta-feira, 18h00

José explica suas inten-
ções a Candoca, e os dois 
se entendem. Laura, Már-
cio e Deodora iniciam seus 
planos para destruir Jo-
sé, e Tertulinho exige que 
Candoca não seja preju-
dicada. Labibe pede que 
Maruan fique em Canta 
Pedra, e os dois se bei-
jam. Ismênia descarta o 
remédio que Deodora ad-
ministra para o Coronel 
em segredo, e o substitui 
por azeite. Timbó chanta-
geia Latifa e a obriga a fa-
zer seu trabalho. Candoca 
descobre que não poderá 
se casar na igreja com Jo-
sé. Márcio percebe que 
Laura está apaixonada 
por Tertulinho. Vesperti-
no presenteia Tertulinho. 
José encontra Márcio.

CUidAdO COm O ANJO
Quinta-feira, 20h30

Amador planeja raptar o fi-
lho e depois deixá-lo no or-
fanato para se livrar da pen-
são alimentícia. Bruninha 
conta a Adriano que não po-
de ter filhos. Amador diz a 
Ana Júlia que está apaixo-
nado por ela. Malú continua 
sentindo fortes dores de ca-
beça. João Miguel pede ex-
plicações a Ana Júlia pelo 
que disse a sua filha. Astu-
ta, ela culpa o juiz Velarde 
e diz que está cumprindo 
suas ordens para afastá-los 
de Malú. Todos estão preo-
cupados com as fortes do-
res de cabeça que Malú es-
tá sentindo e João Miguel 
teme que seja algo grave. 
Malú se submete a vários 
exames e, quando está ter-
minando, sente uma forte 
dor no peito. Eduardo en-
trega a João Miguel uma 
cópia dos exames de Malú. 

AmOr SEm iGUAl
Quinta-feira, 15h15

Antônio Júnior fica mexi-
do com a visita de Oxente. 
Poderosa encontra com Mi-
guel no mercadão. Leandro 
não deixa Fonseca entrar 
em sua casa. O advogado 
alerta Bernardo. Poderosa 
aceita o convite de Olym-
pia para dançar no encer-
ramento do clube. Ela e Mi-
guel se beijam. Donatella e 
Vânia armam contra Podero-
sa. Fonseca entra na casa de 
Leandro, que percebe ter si-
do traído por Bernardo. Fon-
seca acha a arma de Bernar-
do e Leandro nega qualquer 
envolvimento.

trAvESSiA
Quinta-feira, 21h00

Laís disfarça sua preocupa-
ção e diz a Cidália que Ste-
nio foi à Espanha atender 
um cliente. Juliana avisa a 
Brisa que Ari informou ao 
Juiz sobre sua ida ao par-
que para ver o filho. Helô 
pede informações para La-
ís sobre o cliente da Espa-
nha de Stenio, para poder 
ajudar a localizar o advoga-
do que há dias não dá no-
tícias. Karina elogia a aula 
de Monteiro para Isa, que 
fica surpresa. Helô desco-
bre que o cliente de Stenio 
da Espanha é perigoso. Mo-
retti fica surpreso quando 
Guida lhe conta que Leo-
nor agora tem um namora-
do. Moretti coloca um GPS 
escondido no carro de Oto.

resumo de novelas

ÁriES 
Decisões im-
portantes so-
bre o futuro, 

carreira e mudanças darão 
intensidade ao dia. Visua-
lize onde quer chegar e de-
senhe estratégias. À noite, 
a Lua Nova trará otimismo 
e grande entusiasmo com 
viagem, nova formação aca-
dêmica ou ação na justiça. 
Boas notícias de longe, con-
vites de prestígio e conexão 
com estrangeiros também 
entrarão no menu. Alargue 
os horizontes!

tOUrO
Este será o me-
lhor momento 
do ano para en-

contrar respostas existen-
ciais e concretizar mudanças. 
Aproveite as próximas qua-
tro semanas para implantar 
um novo lifestyle e recupe-
rar o que julgava perdido. A 
vida íntima ficará mais gos-
tosa, com troca de confidên-
cias e cumplicidade. Chegou 
a hora de promover uma ver-
dadeira revolução no projeto 
de vida e investir em mais se-
gurança para o futuro. 

GêmEOS
Comece uma fa-
se deliciosa no 
amor, com no-

vos planos, carinho, entendi-
mento e harmonia. Acordos 
diminuirão inquietudes. O dia 
trará oportunidade de cresci-
mento profissional, sucesso 
e projeção. Portas se abrirão. 
Por isso, dê um passo maior 
na carreira! Viagem e planeja-
mento do futuro pedirão cal-
ma para fazer as melhores 
escolhas. Aproxime amiza-
des e fortaleça relações im-
portantes em sua vida.

CâNCEr
Brilhe, conquis-
te novos espa-
ços e aproveite 

uma oportunidade de viagem 
ou de estudo. O dia trará en-
tusiasmo com um novo pro-
jeto. Clima carinhoso e bem
-humorado nos encontros e 
interações despertarão seus 
melhores sentimentos. Saú-
de e trabalho ganharão uma 
dose extra de entusiasmo a 
partir desta noite. Conte com 
organização e harmonia nas 
relações próximas e inicie uma 
atividade. 

lEÃO 
Sentimentos 
profundos en-
volverão a famí-

lia e vínculos especiais. Apro-
veite o dia para fortalecer a 
autoestima, expressar seu 
carinho e ir mais fundo nas 
relações. Lembranças virão 
à mente carregadas de emo-
ção. À noite, a Lua Nova ilu-
minará seus talentos e assun-
tos do coração. Comece uma 
fase animada, com ideias bri-
lhantes, novos projetos, oti-
mismo e poder de conquis-
ta. Cultive o amor próprio!

virGEm
Conversas reve-
ladoras e insti-
gantes tocarão 

o coração profundamente. Pa-
lavras serão carregadas de 
emoção. Fale de amor, de so-
nhos e de sensações: have-
rá um grande entendimento 
numa relação especial. Notí-
cias de hoje surpreenderão 
e poderão alterar a progra-
mação. Investigue informa-
ções, desvende mistérios e 
descubra segredos. Comece 
uma nova fase na vida fami-
liar nesta noite.

librA
O dia trará 
oportunidade 
de crescimento 

financeiro no trabalho. Fique 
de olho nas notícias e dicas 
de investimentos. A partir 
desta noite, a Lua Nova in-
centivará estudo de idiomas, 
cursos de qualificação, além 
de expandir as comunicações 
de trabalho. Você terá exce-
lente desempenho em entre-
vistas, apresentações, exa-
mes e novos contatos nesta 
fase. Irmãos com apoio mú-
tuo: some forças!

ESCOrPiÃO
Sonhos pode-
rão se realizar. 
Aproveite o dia 

para investir na imagem, cui-
dar da saúde e resolver as-
suntos de família. À noite, 
a Lua Nova trará boas notí-
cias na área financeira. Tu-
do aberto para iniciar um 
empreendimento, firmar um 
negócio e equilibrar o orça-
mento. A fase trará concre-
tizações importantes. A sor-
te andará ao seu lado; fique 
de olho nas oportunidades! 
Estabilidade pela frente! 

SAGitÁriO
O dia será pre-
guiçoso e sujei-
to a distrações. 

Encontre espaços de relaxa-
mento entre um compromis-
so e outro e diminua a ansie-
dade. Assuntos de trabalho 
e de saúde poderão causar 
estresse. Em compensação, 
atividades criativas ganha-
rão uma dose maior de ins-
piração. A Lua Nova anun-
cia grandes conquistas em 
sua vida nas próximas qua-
tro semanas. Comece um no-
vo ciclo! 

CAPriCórNiO
Converse com 
amigos, inten-
sifique ativida-

des de grupo, circule nas re-
des sociais e amplie relações. 
Tudo fluirá positivamente, o 
que dará uma sensação de 
proteção espiritual e de en-
cantamento pela vida. Resol-
va assuntos financeiros com 
uma amizade. A partir des-
ta noite, a Lua Nova revela-
rá sonhos e amplificará sua 
sensibilidade. Respeite a in-
tuição: expectativas se con-
cretizarão em breve.

AqUÁriO
Perspectivas 
positivas para 
o futuro e evo-

lução da carreira manterão 
o astral em alta. O dia trará 
oportunidade de crescimen-
to profissional e financeiro. 
Fortaleça a imagem, ganhe 
popularidade e poder. Uma 
missão especial a caminho 
produzirá mudanças signi-
ficativas em sua vida. Deci-
sões sérias e difíceis estarão 
em andamento. A partir des-
ta noite, você poderá entrar 
num novo grupo. 

PEiXES
Uma viagem 
será tudo de 
bom no amor. 

Embarque numa experiên-
cia mágica e encantadora, 
em sintonia com a espiritu-
alidade e na melhor compa-
nhia. O dia trará otimismo e 
cenário positivo pela frente. A 
partir desta noite, a Lua Nova 
anuncia sucesso, prestígio e 
oportunidade de alavancar a 
carreira. Nas próximas qua-
tro semanas, você poderá as-
sumir uma posição de mais 
destaque e poder.

horóscopo
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os home-
nageados 
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edição!

hidroginástica: Prefeitura inicia aulas
com alunos da Advf

A Secretar ia 
Municipal de 
Esportes e La-
zer, por meio 

do Programa Bom de 
Escola, Bom de Espor-
tes, iniciou na manhã 
da última terça-feira, 
22, as aulas da primeira 
turma de hidroginástica 
exclusiva para deficien-
tes visuais.

As aulas acontecerão 
semanalmente na pisci-
na do clube Casa de Por-
tugal. O trabalho é uma 
iniciativa da Prefeitura de 
Fernandópolis oferecido 
a todos os assistidos da 
ADVF (Associação dos 
Deficientes Visuais de 

Fernandópolis, gratuita-
mente.  

O projeto tem como 
objetivo ajudar os parti-
cipantes com dificulda-
de crônica ou perda total 
da visão a terem melhor 
qualidade de vida e a in-
tegração social. 

“Nossa primeira aula 
foi uma experiência in-
crível. Para mim foi um 
grande desafio, pois eu 
nunca tinha dado aula 
para deficientes visu-
ais e fiquei muito sur-
presa com a dedicação 
e o comprometimento 
de todos”, comentou a 
professora Larissa Fer-
nanda dos Santos Ribei-
ro, professora de Hidro-
ginástica. 

“A hidroginástica é 
de extrema importân-
cia para a autonomia do 
deficiente Visual, por 
se tratar de uma ativi-
dade que proporciona 
diversos benefícios, 
principalmente força 
muscular e equilíbrio. 

Possibilitando assim 
maior desempenhos em 
suas atividades cotidia-
nas, principalmente na 
sua locomoção com o 
uso da bengala. Estamos 
muito gratos a Prefeitu-
ra por essa oportunidade 
oferecida a todos da nos-

sa Associação”, disse a 
coordenadora da ADVF, 
Sirlene Gasques.

Para o secretário muni-
cipal de Esportes, essa 
é mais uma importante 
conquista. “Sempre tra-
balhamos a inclusão em 
nossas atividades e po-

der oferecer um projeto 
exclusivo aos deficientes 
visuais é a confirmação 
de que estamos no ca-
minho certo”, explanou 
Humberto Cáfaro.

Fonte: Secom de
Fernandópolis

Nicole 
Oliveira 
celebra 
mais um 
ano de 
vida nesta 
quinta-
feira. 
Parabéns! Um click 

especial 
dela, 

roberta 
mello!


