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é a primeira 
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de São Paulo a 
conseguir o SISBI 
para abatedouro
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 25/11/22

 31°

 18°

0mm 
0%


chuva

85% 
29%

SE 
17km/h


vento

05:31h 
18:44h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 26/11/22

 33°

 17°

0mm 
0%


chuva

76% 
28%

SE 
18km/h


vento

05:31h 
18:45h

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui.

DOM - 27/11/22

 34°

 19°

4mm 
90%


chuva

79% 
36%

SE 
20km/h


vento

05:31h 
18:45h

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

SEG - 28/11/22

 34°

 21°

5mm 
90%


chuva

81% 
52%

SSE 
19km/h


vento

05:31h 
18:46h

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

TER - 29/11/22

 32°

 21°

15mm 
90%


chuva
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34%

SW 
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18:47h

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. 
À noite a nebulosidade diminui.

NoiteTardeManhã
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E mais! Nova eleição amanhã; Tarcísio demitindo na região e Pessuto em busca de prêmio

Mistério em Fernandópolis: 
ninguém quer R$ 900 mil
A situação econômica deve 

estar muito favorável aos 
empreiteiros de obras 
públicas, sobretudo 

aquelas envolvidas em ações viárias. 
Ou não! Absolutamente nenhuma 
empresa quis sequer apresentar 
proposta para a obra de construção 
da alça de acesso à Rodovia Eucli-
des da Cunha, pela marginal Luiz 
Brambatti, tão necessária após a 
‘destruição’ do acesso original com 
a inversão de fluxo para facilitar o in-
gresso ao Max Atacadista. E atente-
mo-nos que o valor é relativamente 
alto R$ 900 mil e o recebimento pra-
ticamente garantido pois os recursos 
já estão alocados e pré-direcionados 
pelo governo municipal.

Inscrições para o processo 
seletivo da Prefeitura 
terminam no dia 27
Somente serão aceitas inscrições feitas pelo
site https://portal.agenciatubazul.com.br.                                                 Página A10

à  CRIANÇAS

Bebês acima de seis
meses começam ser 
vacinados contra 
Covid no município
Neste primeiro momento a imunização será 
feita apenas em crianças com comorbidades

Após a determinação do Ministério 
da Saúde sobre o início da vacinação 
em bebês e crianças com idades entre 
06 meses e menos de 03 anos contra 

a Covid-19, com doses da Pfizer para 
esse público, a Secretaria Municipal 
de Saúde de Fernandópolis começa 
vacinar essa faixa etária. Página A8

Pista do 
Aeroporto recebe
nova pintura
Trabalho foi realizado 
pela equipe da SEMUTRAN

A pista do Aeroporto Municipal de 
Fernandópolis “Cel. Aviador Carlos 
de Orleans Guimarães’ recebeu na 
última semana uma pintura espe-
cial. Seguindo todos os padrões es-
tabelecidos pela ANAC – Agência 

Nacional de Aviação Civil, a equipe 
da SEMUTRAN – Secretaria Muni-
cipal de Trânsito realizou o trabalho 
que é de extrema importância para a 
segurança de pilotos e passageiros. 
Página A3

Fernandópolis é confirmada 
na final nacional do Prêmio 
‘Band Cidades Excelentes’
Evento acontece dia 30 de novembro, 
no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

Depois de vencer o prêmio ‘Band 
Cidades Excelentes’ a nível estadual 
nas categorias (Saúde/Bem Estar e 
Sustentabilidade), a cidade de Fer-

nandópolis está confirmada na gran-
de final nacional da premiação, que 
acontece no dia 30 de novembro, no 
Centro Cultural Banco do Brasil, em 

Brasília. O local do evento é o mes-
mo que utilizado atualmente para a 
transição administrativa do Governo 
Federal. Página A3
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E mais! Nova eleição amanhã; Tarcísio demitindo na região e Pessuto em busca de prêmio

Mistério em Fernandópolis: 
ninguém quer R$ 900 mil

E por falar nisso...
Três rio-pretenses integram a equi-
pe de transição de Tarcísio na área 
da saúde: o ex-deputado federal e 
ex-vice-prefeito Eleuses Paiva (PSD) 
e os médicos Francisco Assis Cury, 
diretor da Fundação Faculdade de 
Medicina de Rio Preto (Famerp) e o 
ex-diretor da Unimed, Helencar Ig-
nácio. Eleuses, como antecipamos, 
será o titular da Secretaria.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vereadores: R$ 430 mil 
para Santa Casa
Dez vereadores com assento na Câ-
mara de Jales indicaram a unidade 
de saúde para receberem emendas 
parlamentares aditivas que totali-
zam R$ 430 mil. O recurso será in-
cluso no exercício financeiro de 2023.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eleição amanhã na região
É. Tem eleitores que, neste ano, exer-
cerão o direito ao voto com abundân-
cia na região. Após votarem no 1º e 
2º Turnos, fecharão com mais uma 
ida às urnas. Amanhã, 28, os 20.685 
eleitores cadastrados em Tanabi 
elegerão no novo prefeito do municí-
pio. Concorrem o policial civil Valdir 
Uchôa (PL), o advogado Lincoln Al-
quáz, o atual prefeito Xandão Bertoli-
ne (PSB) e o ex-prefeito Zé Francisco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sessões itinerantes 
em Fernandópolis
A Mesa Diretora eleita da Câmara de 
Fernandópolis planeja apresentam 
uma mudança legal criando sessões 
itinerantes a partir do próximo ano. 
A ideia do presidente João Pedro 
conta a simpatia dos outros ocupan-
tes diretivos (Cabo Santos, Cidinho 
do Paraíso e Everaldo Lisboa). Pelo 
projeto, sessões mensais seriam re-
alizadas em bairros da cidade e em 
clubes associativos, visando apro-
ximar o Parlamento da população.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vai dar Federal e Justiça?
Não aparenta ser fake, mas a propa-
gação de denúncias contra uma ad-
ministração pública municipal atual 
se espalha como se o fosse. E elas 
versam sobre falsificações, adulte-
rações e substituições de publica-
ções de Atos Oficiais de município 
da região envolvendo, sobretudo, 
atos licitatórios com verbas munici-
pais, estaduais e federais. Convém, 
no mínimo, acompanharmos.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prêmio é prêmio...
E Fernandópolis concorrerá, pelo 
segundo ano consecutivo, no ‘Band 
Cidades Excelentes’ a nível nacio-
nal na categoria Saúde/Bem Estar e 
Sustentabilidade que acontece em 
Brasília-DF na próxima quarta-feira, 
30, devendo ser representada pelo 
prefeito André Pessuto. Votuporan-
ga também concorre na categoria 
‘Educação’ e Jorge Seba já confir-
mou presença.

A situação econômica 
deve estar muito favorá-
vel aos empreiteiros de 
obras públicas, sobre-

tudo aquelas envolvidas em ações 
viárias. Ou não!

Absolutamente nenhuma empre-
sa quis sequer apresentar proposta 
para a obra de construção da alça 
de acesso à Rodovia Euclides da 
Cunha, pela marginal Luiz Bram-
batti, tão necessária após a ‘des-
truição’ do acesso original com a 
inversão de fluxo para facilitar o 
ingresso ao Max Atacadista.

E atentemo-nos que o valor é re-
lativamente alto R$ 900 mil e o re-
cebimento praticamente garantido 
pois os recursos já estão alocados 
e pré-direcionados pelo governo 
municipal.

E a licitação declarada ‘deserta’ 
nesta semana é a segunda tenta-
tiva promovida pela administra-
ção Pessuto. Anteriormente, em 
17/08/2022, outra já tivera similar 

destino. Lembrando que a desta se-
mana teve acréscimo de valor em 
cerca de R$ 50 mil.

Em conversações com um dos 
grandes empreiteiros de Fernandó-
polis e região, relatou-nos que há 
alguns fatores que ‘desestimulam’ 
concorrências: o preço estipulado 
para as obras; os prazos para paga-
mento e conclusões; vícios ocultos 

nos editais e compromissos já agen-
dados pelas empresas. “Também 
podo ocorrer combinações de mais 
de um problema”, alertou, sem dire-
cionar diretamente à hipótese atual.

Como não resta alternativa, novo 
chamamento público deve ser feito 
brevemente, talvez com novo acrés-
cimo de valor e outras alterações 
que tornem o certame mais atrativo.

Enquanto isso, os usuários que 
saiam do perímetro urbano fernan-
dopolense para a SP-320 na altura 
da empresa “Pavani Areia e Pedra”, 
situada na Marginal Luiz Brambatti, 
devem percorrer mais de dois quilô-
metros, até o trevo da Avenida Carlos 
Barozi, na confluência de Brasilândia 
com a saída para Pedranópolis para, 
finalmente, “cair” na SP-320.

* Conteúdo originalmente publica-
do na Coluna .Inside de sexta-fei-
ra, 25/11/2022.

Divergência explícita entre 
os dois parlamentares fe-
derais da região noroeste.

Enquanto um deles – 
Luiz Carlos Motta (PL), seguindo 
corrente partidária, subscreveu o 
pedido de instalação de Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
investiga eventuais abusos de auto-
ridade praticados por membros do 
Supremo Tribunal Federal (STF) e 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ou 
outro, o fernandopolense Fausto Pina-
to (PP) negou e não assinou o pedido.

A proposta foi protocolada com 
181 assinaturas, 10 a mais do que o 

mínimo necessário, pelo autor Mar-
cel Van Hattem (Novo), “com a fina-
lidade de investigar a violação de 
direitos e garantias fundamentais, a 
prática de condutas arbitrárias sem 
a observância do devido processo 
legal, inclusive a adoção de censura 
e atos de abuso de autoridade, por 
membros do Tribunal Superior Elei-
toral e do Supremo Tribunal Federal, 
nos casos a seguir descritos”.

Muitos veem a instalação da CPI 
contra o STF e o TSE como mais 
uma ofensiva do grupo bolsonaris-
ta em retaliação ao resultado das 
eleições.

Fausto, além de não concordar e 
não ter sido incluído no rol inicial 
dos subscritores, afirmou que “não 
assinei e não irei assinar”.

À Coluna de Guilherme Ama-
do, no Metrópoles, o presidente 
da Câmara dos Deputados Artur 
Lira (PP) seguiu a linha de Pinato 
e afirmou que não vai instalar a co-
missão. Ele disse a interlocutores 

que há uma fila com pedidos an-
teriores para instalações de CPI´s 
e aconselhou Hattem a realizar 
nova colheita de assinaturas para 
serem reapresentadas na próxima 
legislatura.

* Conteúdo originalmente publica-
do na Coluna .Inside de quarta-
feira, 23/11/2022.

É... A fatura demorou, mas 
chegou!

Após praticamente 28 
anos de sucessivas ges-

tões tucanas no Estado paulista, 
eis que a partir de janeiro próxi-
mo o governador eleito Tarcísio 
de Freitas (Republicanos) assu-
me e com uma das missões já 
bem definida: preencher os mais 
de 23 mil cargos de vínculos co-
missionados (de livre nomeação 
e indicação política) existentes 
no funcionalismo público esta-
dual.

Os dados são de levantamen-
to 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, enquanto que outros 
13.379 permanecessem preenchi-
dos pelos ‘apadrinhados tucanos’. 
Desses, apesar do apoio do PSDB 
no Segundo Turno, a grande maio-
ria será destituída para abrigo de 
outras indicações políticas, agora 
provindas de outros caciques. A 
previsão é de que alguns perma-
neçam.

Nesse rol dos ‘demissíveis’ en-
contram-se centenas de moradores 
dos municípios do noroeste paulis-
ta, da microrregião de Fernandó-
polis especificamente, agraciados 

com nomeações ao longo das últi-
mas décadas.

Não se tem uma quantificação 
exata desse número, o que ocor-
rerá a partir da publicação das de-
missões. Também não há qualquer 
previsão sobre o número de vagas 
que serão preenchidas inicialmen-
te.

As 23.408 vagas comissionadas 
correspondem a 4,2% do total de 
servidores concursados paulistas 
(557.353) atuando nos mais diver-
sos órgãos esparsos em 645 mu-
nicípios.

Rememorando, há três semanas 
publicamos coluna mostrando 
que a derrota de Bolsonaro no Se-
gundo Turno atrapalhou – e muito 
– planos de diversos fernandopo-

lenses que aguardam nomeações 
(pessoais ou de indicados) para 
cargos de maior envergadura no 
Estado, os quais agora disputam 
com ‘exilados’ do Palácio do Pla-
nalto.
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Fernandópolis é confirmada na final
nacional do Prêmio ‘Band Cidades
Excelentes’
Evento acontece dia 30 de novembro, no 
Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília

 Da REDAÇão

contato@oextra.net

Depois de vencer o 
prêmio ‘Band Ci-
dades Excelentes’ 
a nível estadual 

nas categorias (Saúde/Bem 
Estar e Sustentabilidade), a 
cidade de Fernandópolis está 
confirmada na grande final 
nacional da premiação, que 
acontece no dia 30 de no-
vembro, no Centro Cultural 
Banco do Brasil, em Brasília. 
O local do evento é o mes-
mo que utilizado atualmente 
para a transição administra-
tiva do Governo Federal.

Foram credenciados a par-
ticipar da premiação apenas 
os municípios vencedores 
de cada categoria em seus 

estados. Em 2021, Fernandó-
polis também participou da 
premiação nacional ficando 
entre as três melhores na ca-
tegoria geral. A premiação é 
baseada em dados oficiais 
que constam no Portal da 
Transparência, Tribunais de 
Contas dos Estados, além de 
projetos reais e já em execu-
ção apresentados pelos mu-
nicípios. Todo o trabalho de 
pesquisa é realizado pelo re-
nomado Instituto Áquila, em 
parceria com o Grupo Ban-
deirantes de Comunicação.

Na premiação realizada no 
último dia 10 de novembro 
na capital paulista, Fernan-
dópolis disputou quatro finais 
entre os municípios com até 
100 mil moradores. Além das 

vitórias em Saúde/Bem Estar 
e Sustentabilidade, a cidade 
ficou entre as três primeiras 
do estado em Educação e na 
Categoria Final Geral. O prê-
mio foi criado no ano passado 
com o objetivo de incentivar e 
mostrar as boas gestões pú-
blicas do Brasil.

“O surgimento do prêmio 
Band foi sensacional e acredi-
to que no momento certo. Es-
tamos vivendo um momento 
em que a classe política está 
muito desacreditada pela po-
pulação, justamente por cau-
sa dos maus políticos. Com 
isso, quem paga o preço são 
os bons gestores que aca-
bam se desanimando e mui-
tos saindo da vida pública. 
O prêmio criado pelo ‘Jonhy’ 

Foram credenciados a participar da premiação apenas os municípios vencedores de cada categoria em seus estados

Saad vem de encontro com 
isso, ou seja, mostrar de fato e 
com números, aonde estão as 

boas gestões, os bons proje-
tos e estimular que o trabalho 
sério dos gestores sérios con-

tinue e que se espalhem por 
outros municípios”, comen-
tou o prefeito André Pessuto.
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A pista do Aeroporto Mu-
nicipal de Fernandópolis 
“Cel. Aviador Carlos de Or-
leans Guimarães’ recebeu na 
última semana uma pintura 
especial. Seguindo todos os 
padrões estabelecidos pela 
ANAC – Agência Nacional 
de Aviação Civil, a equipe da 
SEMUTRAN – Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito realizou 
o trabalho que é de extrema 
importância para a seguran-
ça de pilotos e passageiros.

No local foram refeitas as 
marcações para o baliza-
mento horizontal, número de 
cabeceira de pista, faixa de 
toque, localização de biruta 
e a saída de intercessão. As 
equipes de manutenção da 
Prefeitura de Fernandópolis 
realizam constantemente a 

à  FERNANDÓPoLIS

Pista do Aeroporto recebe nova
pintura
Trabalho foi realizado 
pela equipe da 
SEMUTRAN

João Romeira, Presidente 
da Câmara Municipal de Ou-
roeste, solicitou através do 
Requerimento 10/2022 que 
prefeito municipal tome provi-
dências para promover o fim do 
desconto previdenciário, dos 
servidores municipais inativos 
(aposentados e pensionistas) 
junto ao IPREMO – Instituto 
de Previdência Municipal de 
Ouroeste, revogando-se a alínea 
“c” do art. 35 e a integralida-
de do art. 38, ambos da Lei 
Complementar Municipal nº 
085/2021.

De acordo com João Romei-
ra, o Governo do Estado de 
São Paulo sancionou no dia 
05 de novembro de 2022 a lei, 
aprovada pelos parlamentares 

da Assembléia Legislativa, 
que põe fim ao desconto pre-
videnciário de aposentados 
e pensionistas do Estado. A 
contribuição estava em vigor 
desde 2020, após a reforma da 
previdência. O Projeto de Lei 
Complementar 43/2022, que 
originou a norma, teve autoria 
de todos os 94 deputados da 
Alesp, e veio para atender as 
reivindicações da categoria, que 
cobravam o fim do desconto. 

O Presidente citou ainda que 
Lei Complementar Municipal nº 
085/2021, vigora nos mesmos 
termos da Lei Complementar 
revogada pelo Estado e que 
também deve ser alterada 
para extinguir os descontos 
na folha de pagamento dos 
servidores aposentados e 
inativos do Município. 

João Romeira, 
Presidente da 
Câmara Municipal 
de Ouroeste

João Romeira pede fim do 
desconto previdenciário 
para aposentados e 
pensionistas do IPREMo
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limpeza nas áreas internas 
e externas do Aeroporto, ga-
rantindo assim o máximo de 
segurança aos usuários do 
Aeroporto.

“Este trabalho é de extre-
ma importância para todos 

que utilizam o Aeroporto. Te-
mos um bom fluxo de pousos 
e decolagens no município, 
inclusive com aeronaves 
de outras localidades que 
passam por aqui para fazer 
abastecimento. Em decor-

rência dessa movimentação 
e atendendo as normas de 
segurança, solicitamos a 
repintura das marcações”, 
comentou o diretor aeropor-
tuário de Fernandópolis, Or-
lando Carlos Grecco.
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à  FRIGoRÍFICo

Fernandópolis é a primeira 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 Fer-
nandópolis rece-
beu do Ministério 
da Agricultura 

mais um importante certifi-
cado. A Prefeitura, por meio 
da equipe do SIM - Serviço de 
Inspeção Municipal, da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
é a primeira do estado de São 
Paulo a conceder o selo SISBI 
para abatedouros de bovinos.

O SISBI é o Sistema Bra-
sileiro de Inspeção de Ori-
gem Animal, certificado de 
qualidade que permite a 
empresa vender sua produ-
ção para todo o país, desta 
forma gerando empregos 
ao município e fomentando 
a economia local e regional. 
Atualmente duas empresas 
já utilizam o selo no municí-
pio, sendo elas a ‘Pururucas 
Nilo’ e ‘CR Food’. Com mais 
uma empresa certificada na 
modalidade ‘abatedouro’, 
Fernandópolis vai se consoli-
dando como importante polo 
na produção de alimentos de 
origem animal.

A nova empresa creden-
ciada no município foi a ‘Lira 
Agroindustrial’, que possui 
hoje 48 funcionários e sua 
unidade funciona na estra-
da municipal João Pereira 
Fraga. Para o certificado, o 
abatedouro passou por uma 
rigorosa inspeção das equi-
pes técnicas do município, 
precisou fazer várias adapta-
ções estruturais e com todo 
esse processo recebeu o selo 
SISBI. 

“Parabenizo toda direto-
ria da Lira Agroindustrial 
pelo empenho em buscar 
o certificado. O SISBI é um 
projeto que sempre acredita-
mos aqui em Fernandópolis. 
Continuamos trabalhando 
para orientar as empresas 
interessadas no certificado e 
damos todo o suporte neces-
sário para que elas conquis-
tem esse importante selo”, 
destacou o prefeito André 
Pessuto. 

A expectativa da empresa 
é dobrar o quadro de funcio-
nários num curto espaço de 
tempo, passando dos atuais 
48 para 109. O principal pro-

“Estamos trabalhando dia-
riamente para atender todas 
as demandas dos empresá-
rios. Orientamos e acompa-
nhamos de perto todo o pro-
cesso para a certificação. A 
satisfação quando o proces-
so é concluído é inexplicá-
vel. Ali estamos garantindo 
a qualidade do produto, a 
empresa está conseguindo 
garantir seu crescimento e a 
cidade garante a geração de 
empregos com fortalecimen-
to da economia”, comentou o 
secretário municipal da Saú-
de, Ivan Veronesi. 

Segundo Mileno Tonissi, co-
ordenador do SIM de Fernan-
dópolis e médico veterinário, 
o ‘Frigorífico Lira’ já está rea-
lizando abate-teste no local 
com toda a supervisão das 
equipes técnicas. “Esse di-
ferencial de Fernandópolis 
está atraindo o interesse de 
muitas empresas do Brasil. 
Elas entram em contato para 
obter informações sobre o 
processo, adesão e querem 
conhecer a cidade, com isso 
já estamos colhendo os frutos 
do SISBI”, destacou Mileno.

duto do frigorífico é o char-
que. O abatedouro faz parte 
de um grupo que produz o 
charque na cidade de Mogi 

das Cruzes-SP e também 
possui uma unidade em 
Uberlândia-MG, com centros 
de distribuição em Recife-PE 

e Maceió-AL. A intenção do 
grupo é destinar a produção 
de Fernandópolis para suas 
demais unidades.

à  oURoESTE

à  LEGISLATIVo

Presidente da Câmara, João 
Romeira, requer fiscalização nas
condições de atendimento e 
operação do Hospital João Velloso

Vereadores visitam Ponte 
Água Vermelha recapeada
após solicitada junto ao 
deputado Carlão Pignatari

Requerimento foi feito devido a intervenção e rescisão com a empresa que administrava o hospital

O presidente da Câma-
ra Municipal de Ouroeste, 
João Romeira, protocolou o 
Requerimento nº 08/2022, 
encaminhado ao Poder Exe-
cutivo, solicitando que seja 

procedida, por meio da Co-
missão Permanente de Saúde 
do Legislativo (Comissão Per-
manente de Educação, Saúde, 
Cultura e Assistência Social), 
a fiscalização nas condições 
de operação e atendimento do 
Hospital Municipal João Vello-

so, bem como, nos contratos 
firmados com as empresas que 
prestam ou prestaram serviço 
no mesmo, nos exercícios de 
2021 e 2022.

O motivo pelo qual o presiden-
te requereu tal procedimento 
se deu em razão da intervenção 

municipal ocorrida no Hospital 
Municipal João Velloso, bem 
como, a rescisão contratual com 
a empresa que administrava o 
mesmo. De acordo com João 
Romeira, deve-se, também, 
ser verificado o novo contrato 
firmado, seus termos e valores. Presidente da Câmara Municipal de Ouroeste, João Romeira 

 
No mês de maio deste 

ano, os vereadores Carli-
to Gomes e Marcos Bueno 
haviam solicitado junto ao 
Deputado Estadual Carlão 
Pignatari que o recapea-
mento programado para a 
Rodovia Percy Waldir Seme-
ghini fosse estendido até a 
Ponte Água Vermelha, que 
liga os estados de São Pau-
lo e Minas Gerais.  Após 
ter a solicitação atendida 
pelo deputado, eles foram 
visitar o local cujas obras 

de recapeamento já foram 
finalizadas. 

Na oportunidade da solici-
tação os vereadores haviam 
alertado sobre a necessida-
de de recuperar a ponte, haja 
vista que o desgaste do asfal-
to era visível e continha mui-
tos buracos, podendo causar 
acidentes que atentassem 
contra a vida de pessoas que 
por ela trafegassem.

Os vereadores argumenta-
ram ainda, que a via era im-
portante para o escoamento 
das safras, de gado, entre ou-
tros negócios econômicos, e 

área do turismo pesqueiro da 
região, além da referida pon-
te ser acesso a sede admi-
nistrativa e de operação da 
Usina Hidrelétrica de Água 
Vermelha. 

Ao se referirem positiva-
mente à ação do deputado 
sobre importante obra para 
ambos os Estados, os verea-
dores Carlito e Marcos agra-
decem pelo atendimento ao 
Oficio, e aos inúmeros bene-
fícios trazidos as milhares de 
pessoas que trafegam pela 
Ponte Água Vermelha dia-
riamente.

A nova empresa credenciada no município foi a ‘Lira Agroindustrial’, que possui hoje 48 funcionários
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Por ofício dos vereadores Carlito Gomes e Marcos Bueno, o recapeamento 
da Rodovia Percy Waldir Semeghini foi estendido até a Ponte 
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Uma publicação: Sábado, dia 26 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.392.

Após a ocorrência 
de furto e vanda-
lismo registrada 
na madrugada 

de quarta-feira, 23/11/2022, 
a Prefeitura Municipal de 
Fernandópolis confirmou que 
está suspenso, por tempo in-
determinado, os serviços de 
castrações de animais.

A medida foi tomada pelo 
fato de medicamentos, instru-
mentação cirúrgica e demais 
aparelhos terem sido subtra-
ídos da unidade. Oportuna-
mente, quando da retomada 
das castrações, será emitido 
um comunicado oficial.

O CASO
Na madrugada desta quarta-

feira, 23, o Centro de Zoonoses de 
Fernandópolis foi alvo de furto e 

vandalismo. Os bandidos apro-
veitaram que o local passa por 
reformas para entrar no prédio. 
Entre os objetos furtados estão 
remédios, instrumentos cirúrgi-
cos, dinheiro e um computador. 

Em publicação no Face-
book, o prefeito André Pessu-
to declarou que providências 
já estão sendo tomadas. A 
Polícia Militar foi acionada e 
registrou a ocorrência.

à  FERNANDÓPoLIS

à  ÍNDICE

Aves exóticas e uma cachorra da raça pitbull foram resgatadas do local

A EMEF Santo Francisco de Oliveira alcançou a nota 6,9

Homem é multado 
em R$ 27 mil por 
maus-tratos a animais

Educação de Mira Estrela 
é destaque no IDEB 2021

Na última quarta-feira, 23, 
um homem foi multado em R$ 
27 mil por maus-tratos a ani-
mais no bairro Nova Canaã, 
em Fernandópolis.

De acordo com a Polícia Mi-
litar Ambiental, equipes da 
corporação receberam denúncia 
anônima e compareceram ao 
imóvel do suspeito.

No local, os policiais encon-
traram seis aves exóticas e 
uma cachorra da raça pitbull 
em situação de maus-tratos. 

Os animais foram resgata-
dos para os devidos cuidados 
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Os animais foram resgatados para os devidos cuidados veterinários

A carreira docente apre-
senta muitos desafios, mas 
o amor pela educação nos 
dá força para ultrapassá-los 
e conseguir reverter até os 
mais difíceis quadros do 
processo de aprendizagem. 

E todo esforço foi reconhe-
cido através do desempenho 
da escola EMEF Santo Fran-
cisco de Oliveira, de Mira Es-
trela, no IDEB - Índice de De-
senvolvimento da Educação 
Brasileira, um dos principais 
indicadores utilizados para 
medir a qualidade do apren-
dizado nas escolas públicas 
e privadas de todo o país. 

Uma nota que antes era de 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022 – PROCESSO Nº 110/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - SP, através da Comissão de Licitação, torna público que fará 
realizar no dia 16 de dezembro de 2022 às 13:30 horas na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, nesta cidade, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de execução: Empreitada por preço global, visando a - CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO 
“JOSÉ LONGO”, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.” Demais informações poderão ser obtidas através 
do site: www.saojoaoddpontes.sp.gov.br, ou no setor de licitações situado na Rua Irmãos Brandini, nº 503, Centro. Tel.: (17) 3481-1277.

São João das Duas Pontes, 25 de novembro de 2022.
JOSé CARLOS CEzARE

Prefeito Municipal
==============================================================================================

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022 – PROCESSO Nº 111/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - SP, através da Comissão de Licitação, torna público que fará 
realizar no dia 19 de dezembro de 2022 às 13:30 horas na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, nesta cidade, licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇO, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime de execução: Empreitada por preço global, visando a “CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES, 
CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO.” Demais informações poderão ser obtidas através do site: www.
saojoaoddpontes.sp.gov.br, ou no setor de licitações situado na Rua Irmãos Brandini, nº 503, Centro. Tel.: (17) 3481-1277.

São João das Duas Pontes, 25 de novembro de 2022.
JOSé CARLOS CEzARE

Prefeito Municipal
Uma publicação: Sábado, dia 26 de Novembro de 2022.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.392.

à  PoLICIAL

Após furto e vandalismo, Prefeitura suspende
castrações de animais
Instrumentos e medicamentos utilizados
nos procedimentos foram subtraídos

Imagens da destruição no Centro de Zoonoses

veterinários e posterior do-
ação. O homem foi levado à 

delegacia e multado em R$ 
27 mil.

6,6 (2019), a escola alcançou 
6,9 (2021) graças ao esforço e 
contribuição de todo setor da 
educação, que mesmo com a 

crise vivenciada durante os 
mais de dois anos de pande-
mia, cumpriu a meta de en-
sinar com muita qualidade.

Uma nota que antes era de 6,6 em 2019, 
a EMEF de Mira Estrela alcançou 6,9 em 2021
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

seu direito advogados
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à  CoRoNAVÍRUS

à  REGIoNAL

ouroeste: de 23 
exames para Covid,
12 dão positivos 

Secretaria de Saúde promove encontro de 
Educação Permanente em Saúde Mental

São 43 casos positivos, todos em isolamento domiciliar

A Secretaria Municipal 
de Saúde de Ouroeste ar-

ticulou junto ao CAPS II 
de Fernandópolis o pri-
meiro encontro de Edu-
cação Permanente (EP) 

em Saúde Mental para 
municípios de pequeno 
porte. Na ocasião foram 
convidados trabalhado-

res dos 13 municípios 
que compõem a referida 
região para dialogarem 
sobre proposta da EP 

para 2023, possibilitando 
uma rede de apoio mais 
fortalecida e com con-
dições de protagonizar 

novos fluxos de atendi-
mento e acolhimento às 
questões relacionadas à 
saúde mental.

De um total de 23 exames 
realizados, somados os fei-
tos pelo SUS e rede particu-
lar, 12 deram positivo para a 
Covid-19.

Os dados são do 583° Bo-

letim Diário publicado na 
quinta-feira, 24, pelo Conse-
lho Municipal de Saúde de 
Ouroeste.

A boa notícia é que 14 
pacientes infectados pelo 
Coronavírus receberam 
alta.

Ainda estão em tratamen-
to 43 pacientes, todos em 
isolamento domiciliar, sem 
necessidade de internação 
hospitalar.

Ouroeste já registrou 3.877 
casos positivos com 50 fa-
tais.
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à  CRIANÇAS

Em Fernandópolis, 
bebês acima de seis
meses começam ser 
vacinados contra Covid
Neste primeiro momento a imunização será feita apenas em crianças com comorbidades

Após a determinação do 
Ministério da Saúde so-
bre o início da vacinação 
em bebês e crianças 

com idades entre 06 meses e menos 
de 03 anos contra a Covid-19, com 
doses da Pfizer para esse público, 

a Secretaria Municipal de Saúde de 
Fernandópolis começa vacinar essa 
faixa etária. 

Neste primeiro momento a imu-
nização será feita apenas em crian-
ças com comorbidades. A vacina 
será feita nas quartas-feiras com 
agendamento prévio pelo telefone 
da Secretaria Municipal da Saúde 

(17) 3465-0566.
Para receber o imunizante, os pais 

e responsáveis precisam apresentar 
documento com foto, carteirinha de 
vacinação e comprovante médico 
que apresente a comorbidade da 
criança.

Segundo a Secretaria de Saúde do 
Estado, a vacinação da Pfizer Baby 

Neste primeiro momento a imunização será 
feita apenas em crianças com comorbidades

é realizada em três fases: após a 
primeira aplicação deve haver um 
intervalo de 4 semanas para reali-

zar a segunda dose e um intervalo 
de 8 semanas da segunda para a 
terceira dose.

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 02/22 

PROCESSO: 109/22 – PREGÃO PRESENCIAL: 013/22
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DAS DUAS PONTES
DETENTORA: OVIDIO & SILVAS CONSTRUTORA E CON-
SULTORIA EM ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E SEGU-
RANÇA DO TRABALHO LTDA
CNPJ: 39.145.999/0001-00
ASSINATURA: 25/11/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS 
DUAS PONTES/SP, COM ENTREGA DE FORMA PARCE-
LADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
VALOR: R$ 115.048,93
PRAZO: 12 MESES

São João das Duas Pontes, 25 de novembro de 2022.
JOSE CARLOS CEzARE - Prefeito Municipal

EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO LICITATÓRIO –  PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 13/2022 - EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 01/22 

PROCESSO: 109/22 – PREGÃO PRESENCIAL: 013/22
ÓRGÃO GESTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DAS DUAS PONTES
DETENTORA: BRUNO BARRIENTOS & CIA – ME 
CNPJ: 10.806.854/0001-13
ASSINATURA: 25/11/2022 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS 
DUAS PONTES/SP, COM ENTREGA DE FORMA PARCE-
LADA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
VALOR: R$ 114.459,39
PRAZO: 12 MESES

Uma publicação: Sábado, dia 26 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.392.

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

A Secretaria Municipal de Saúde de Ouroeste articulou junto ao CAPS II de Fernandópolis o primeiro encontro de Educação Permanente

publicações
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Prefeitura de Ouroeste
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à  FIM DE ANo

ouroeste lança Natal Encantando - Luzes
de ouro e milhares de pessoas prestigiam
show de Rick & Renner
No distrito de Arabá o evento foi 
animado pela banda Jafferson 

A Prefeitura de Ouroeste 
promoveu nos dias 19 e 20 
de  novembro o lançamento 
do Natal Encantado – Lu-
zes de Ouro. Em Ouroeste o 
evento foi  abrilhantado com 
a chegada do Papai Noel ca-
racterizado pela Melzinha e 
Cia ,  pela dupla sertaneja 
Rick e Renner e DJ Máska-
ra. No Distrito de Arabá a 
festa também contou com 
a chegada do Papai Noel  e 
animação da  Banda Jaffer-
son.  Os eventos  marcaram o 
início das festividades de fim 
de ano com um show de lu-
zes e estruturas decorativas 
alusivas ao natal. A proposta 
do prefeito Dr. Alex Sakata e 
do vice- Dr. Júlio Santos  foi 
manter a  tradicional deco-
ração natalina nas princi-
pais avenidas da cidade, na 
Praça Matriz e no Centro de 
Eventos. “ A decoração na-
talina vem proporcionando 
um colorido especial, o que 
deixou a cidade ainda mais 
exuberante e atrativa” frisou 
os gestores. 

FESTIVIDADES
DE FIM DE ANO

Em breve será divulgada 

a programação de final de 
ano, que promete ser mais 
um espetáculo a parte. Dia 
23/12 – em Arabá,  a dupla 
Maycon e Renato vai agitar 
o distrito. Dia 26/12, véspera 
de feriado de aniversário da 
cidade, o Centro de Eventos 
em Ouroeste recebe a du-
pla Douglas & Vinícius. No 
dia 30/12 mais uma atração 
promete animar Ouroeste, a 
dupla Léo e Júnior se apre-
senta no Centro de Eventos. 
As vésperas de ano novo, no 
Réveillon o projeto de  Dj Old 
Boys agita Ouroeste , além 
de um linda queima de fo-
gos. No dia 31/12 o distrito 

de Arabá terá o céu colorido 
com queima de fogos para 
comemorar a chegada do 
novo ano.

 A ideia do prefeito Dr. Alex 
Sakata e do vice Dr. Júlio 

Santos, com a nova progra-
mação é,  proporcionar mo-
mentos de lazer e diversão, e 
também  fomentar o  comér-
cio local, atraindo turistas  
para cidade. 

Para iniciar o mês de de-
zembro com chave de ouro, 
será realizado no domingo, 
dia 04, em Mira Estrela, o 
18° Leilão Direito de Vi-
ver em prol ao Hospital de 
Amor. 

O evento acontecerá no 

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Prefeitura de Ouroeste

A Prefeitura de Ouroeste promoveu nos dias 19 e 20 de  novembro
o lançamento do Natal Encantado – Luzes de Ouro

à  REGIão

18° Leilão Direito de Viver será 
realizado em Mira Estrela
O evento acontecerá no Recinto de Festa do Peão

Recinto de Festa do Peão 
“Kioskão” das 11h às 13h.

Para mais informações, fa-

lar com Macarrão (17) 9 9634-
7522 e/ou Zezé Magalhães 
(17) 9 9617-8036.

 Da REDAÇão

contato@oextra.net
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VEM MAIS POR AÍ!

RECAPEAMENTO
FERNANDÓPOLIS

2,5 milhõesR$
Investimento de aproximadamente

AV. RUBENS
PADILHA MEATO

à  CoNCURSo

Prefeitura de Fernandópolis: inscrições 
para o processo seletivo terminam dia 27
Somente serão aceitas inscrições feitas pelo site https://portal.agenciatubazul.com.br

A Prefeitura de 
Fernandópolis 
realizará um 
novo Processo 

Seletivo com a contrata-
ção de 110 vagas direitas 
e cadastros reservas. A 
oportunidade de emprego 
temporário será oferecida 
para diversas funções, sen-
do: Auxiliar de Saúde Bucal, 
Fiscal de Saúde Pública, 

Inspetor de Escola, Técnico 
de Enfermagem, Dentista 
ESF, Educador Físico, Mé-
dico ESF, Médico Veteriná-
rio, Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Comba-
te às Endemias. 

As pessoas interessadas 
em concorrer a uma das 
vagas precisam realizar a 
inscrição até o próximo do-
mingo, 27, através do ende-
reço eletrônico https://por-
tal.agenciatubazul.com.br. 

Não será cobrada taxa de 
inscrição.

INSCRIÇÃO/ PROVA
Para inscrever-se via inter-

net o candidato deverá:
l Acessar o site https://por-

tal.agenciatubazul.com.br/ 
(Processo Concurso/Seletivo 
Aberto) e clicar no link cor-
respondente ao Processo Se-
letivo da Prefeitura Municipal 
de Fernandópolis/SP;

l Criar senha pessoal e pos-
teriormente Preencher o 

Formulário de Inscrição e 
transmitir os dados pela 
internet;

l Imprimir o comprovante de 
inscrição.
A prova objetiva será apli-

cada no dia 11 de dezembro 
das 09h às 11h. A confirmação 
do local será divulgada no edi-
tal de homologação final das 
inscrições, nos sites https://
www.fernandopolis.sp.gov.
br/ https://portal.agenciatu-
bazul.com.br/.

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis


