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Corpo de homem de 60 anos é encontrado em estrada rural
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 19/11/22
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05:32h 
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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23%
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vento

05:32h 
18:41h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

SEG - 21/11/22
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

TER - 22/11/22
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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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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DeCisão é do sTF, aTravés do minisTro alexanDre dE moraes, E envolve 43 empresas

rodobens, acusada de atos 
antidemocráticos, tem contas 
bloqueadas por alexandre moraes

anvisa e pF 
fazem operação 
contra remédios 
falsificados em 
Fernandópolis
Ação abrange Mato Grosso, Goiás,
São Paulo e Espírito Santo

o combate a produtos falsificados 
e importados de forma irregular para 
o Brasil foi o alvo da operação Au-
toimune realizada na última quinta-
feira (18). A ação da Polícia Federal 
é resultado  do compartilhamento de 

informações entre a instituição e a 
Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa), em conjunto com as 
vigilâncias sanitárias de Mato Gros-
so, Goiás, São Paulo e Espírito Santo. 
Página A9

secretários 
municipais 
participam
do liDe
Evento é realizado 
anualmente e destaca o 
empreendedorismo 
regional.                   Página A3

Marcelo Nossa e Wagner Kamiyama 
representam Fernandópolis no LIDE

prefeitura abre 
processo seletivo 
para mais de 110 
vagas diretas e 
cadastro reserva
Prazo para inscrições está aberto
e vai até 27 de novembro.                              Página A3

recapeamento
de r$ 2,5 milhões na 
avenida rubens padilha 
meato entra na fase final
obras também estão sendo
realizadas em ruas adjacentes.                    Página A5

ouroeste tem show 
de rick & renner 
e chegada do papai
noel neste sábado, 19
Eventos de final de ano ocorrem entre os 
dias 24 de novembro e 23 de dezembro.    Página B1

imunossuprimidos 
devem tomar a
5ª dose da vacina 
contra coronavírus

 Página A6

Covid: escolas 
recomendam uso
de máscaras após 
casos subirem

 Página A6

Copa 
Fernandópolis de 
Karatê acontece 
hoje no Beira rio

 Página A8
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Decisão é do STF, através do ministro Alexandre de Moraes, e envolve 43 empresas

rodobens, acusada de atos 
antidemocráticos, tem contas 
bloqueadas por moraes

maior recuperação asfáltica
O prefeito André Pessuto (UB) 
anunciou que a ‘maior obra de 
recuperação asfáltica de Fernan-
dópolis - o recapeamento da ave-
nida Rubens Padilha Meato - está 
com 70% conclusa. Orçada em R$ 
2,5 milhões, por meio de convênio 
com o Governo do Estado de São 
Paulo, a empreitada é uma pro-
messa aos moradores da região 
que ultrapassa os 20 anos. Desde 
2017, o programa ‘Mais Asfalto Fer-
nandópolis’ já recuperou cerca de 
850 quarteirões, segundo dados da 
administração municipal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caso pastorzão: vem mais!
Há três semanas, publicamos aler-
ta na Coluna .Inside: Caso Pas-
torzão: investigações sinalizam 
consumação de mais crimes. Pois 
eis que informação publicada pelo 
site Região Noroeste na sexta-
feira, 18, sinaliza que o Inquérito 
Policial que tramitou na Delega-
cia Seccional tornou ao delegado 
Airton Canato, após a Promotoria 
solicitar mais informações a res-
peito do uso indevido do veículo 
oficial (Toyota SUV SW4). Mais 
surpresas à vista?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carlão não deixa barato
E o deputado estadual votuporan-
guense, atual presidente da Alesp, 
não deixa barato este finalzinho de 
mandato. Após assegurar o mu-
nicípio na Virada SP, com vasta e 
conceituada programação cultural 
(confira a programação), eis que 
anunciou a ‘bagatela’ de R$ 23 
milhões em obras para construção 
de 200 moradias populares (R$ 11 
milhões) e mais o desfavelamento 
do Matarazzo, Esmeralda, Alvim 
Algarve e Olímpio Formenton com 
185 unidades (R$ 12 milhões).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
aumento no número 
de vereadores
Se bobear, o tema torna, e com for-
ça, contaminado outros legislativos 
da região. Pois os edis rio-preten-
ses aprovaram a legalidade da pro-
positura que eleva de 17 para 23 
o número de vereadores daquela 
Casa. Pelo placar (14 favoráveis 
contra 3 contrários), a alteração 
tende a ser aprovada, também em 
Plenário, quando for para votação. 
Estudos iniciais indicam impacto 
econômico de R$ 518 mil com as 
seis cadeiras acrescidas.

Pois é!
A decisão do Supremo 

Tribunal Federal (STF), pro-
latada através do ministro 

Alexandre de Moraes, bloqueando 
contas bancárias de 43 empresas 
e pessoas físicas, acusadas de fi-
nanciar/patrocinar/incentivar atos 
antidemocráticos desencadeados 
após a vitória do candidato petista 
à presidência, atingiu, em cheio, 
uma das mais conceituadas empre-
sas da região: a Rodobens.

Com sede em Rio Preto e 70 anos 
de mercado e portfólio que abrange 
consórcio, seguro, leasing, crédito, 
locação e concessionárias da rede 
Toyota, Mercedes-Benz e Hyundai, 
o grupo teve o seu braço bancário 
(Banco Rodobens S.A.) abrangido 
na decisão de Moraes e, por con-
sequência, suas contas foram blo-
queadas.

Apesar de a sentença ser data-
da de sábado, 12, somente agora 
a relação dos acusados foi tor-
nada pública e seu fundamento 
é o caráter antidemocrático das 

manifestações que pedem golpe 
militar (intervenção), contestam, 
infundadamente e sem provas, os 
resultados das urnas, dentre outras 
argumentações.

Moraes chega a afirmar que pedir 
por “intervenção federal” pode con-
figurar o crime de Abolição Violenta 
do Estado Democrático de Direito, 
cuja pena pode ser de quatro a oito 
anos de prisão. O ministro ainda de-

terminou que os representantes dos 
afetados sejam ouvidos pela Polícia 
Federal em até 10 dias.

A Rodobens, em Nota Pública, 
afirmou não ter qualquer partici-
pação nos atos relacionados à de-
cisão e que nem autorizou qualquer 
pessoa ou instituição a fazê-lo em 
seu nome, atribuindo a operações 
de leasing de caminhões (onde a 
propriedade é do Banco e o cliente 

arrendatário tem a posse direta do 
caminhão e pode optar, ao final do 
contrato, pela aquisição do bem) o 
eventual envolvimento da empresa 
no bloqueio.

A administração afirmou esperar 
que “esse equívoco seja corrigido, 
uma vez que sempre pautou a sua 
atuação pela ética, nos termos es-
tabelecidos pelo seu Código de 
Ética”.

* Conteúdo originalmente publica-
do na Coluna .Inside de quinta-fei-
ra, 17/11/2022.

Açodamento? Excesso de 
otimismo? Projeção pre-
cipitada?

Não quando o próxi-
mo passo decorre naturalmente de 
projetos que, gradualmente (e ain-
da que não ao tempo inicialmente 
estipulado), se materializam em 
fatos concretos como a vitória na 
concorridíssima escolha do presi-
dente da Câmara fernandopolense 
para o biênio 2023/2024 e quando 
se conta com a ‘simpatia’ da depu-
tada Analice Fernandes (PSDB), 
também ‘madrinha’ política do atu-
al prefeito André Pessuto, reeleita 
para o quinto mandato consecutivo 
com 90.135 votos.

Pois o edil João Pedro Siqueira 
(PSDB) pode ser, pós-eleição, inclu-
so num seletíssimo rol de personali-
dades classificados como ‘prefeitu-
ráveis’, ou seja, com potencial para 
virem a ser tornar reais concorren-
tes à sucessão de André Pessuto 
em 2024.

E, junto com o parlamentar mu-
nicipal, há de se incluir seu homô-
nimo de cargo Murilo Jacob (MDB), 
o atual vice-prefeito Artur Silveira 
(PSDB), os candidatos a deputado 
derrotados Henri Dias (SD), Renato 
Colombano (PSB) e Gilmar Gimenes 
(PL) e, é claro, em conjugando con-
dições jurídicas e fatuais, a eterna 
prefeita Ana Bim (PSD). Isso afora 
outros que reúnem potenciais ain-
da incipientes mas cuja majoração 
pode ocorrer no decorrer dos dias.

E para ‘facilitar’ a compreensão 

do momento político local (e seus 
desdobramentos), ressalte-se que 
cinco vereadores votaram em si 
mesmo na eleição presidencial: Pas-
torzão Claudenilson (PSC), Daniel 
Arroio (PSD), Janaina Alves (PP), 
Julinho Barbeiro (PP) e Murilo Jacob 
(MDB).

João Pedro acabara eleito com o 
apoio do atual presidente Gustavo 
Pinato (UB), de Everaldo Lisboa 
(PTB), João Paulo Cantarella (MDB) 
e Jeferson de Paiva (UB).

Seu concorrente foi vereador de-
butante João Garcia Filho (PTB) que 
obteve três votos: o de Cidinho do 

Paraíso (PTB) e de Cabo Santos 
(SD), além do próprio, obviamente.

Completando a Mesa Diretora, Cabo 
Santos assumirá a vice-presidência, 
Cidinho do Paraíso a primeira secre-
taria e Evaldo Lisboa a segunda.

Cisão e dias polêmicos à vista no 
Palácio 22 de Maio.
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à  empreenDorismo

à  oporTUniDaDe

secretários de Fernandópolis participam
do liDe em rio preto

Fernandópolis abre processo seletivo para 
mais de 110 vagas diretas e cadastro reserva

Evento é realizado anualmente e 
destaca o empreendedorismo regional

Há vagas para Fiscal, Médico, Dentista, Agente de Saúde, dentre outras; inscrições estarão abertas de 18 a 27 de novembro

O LIDE – Grupo de 
Líderes Empresa-
riais realizou nes-
te mês de novem-

bro em São José do Rio Preto 
mais uma premiação ‘melho-
res do ano’, destacando as 
empresas, empreendimentos 
e empresários que se desta-
caram neste ano de 2022 na 
região noroeste do estado de 
São Paulo. 

Após um pequeno período 
sem a realização do evento 
presencial em decorrência 
da pandemia, a organiza-
ção novamente enviou um 
convite especial para a par-
ticipação da Prefeitura de 
Fernandópolis que foi repre-
sentada na premiação pelos 

secretários municipais de 
Desenvolvimento Sustentá-
vel, Wagner Kamiyama e Pla-
nejamento, Marcelo Nossa. 

“A administração munici-
pal de Fernandópolis possui 
um carinho muito grande 
pelo LIDE e entendemos a 
importância do grupo para 
o desenvolvimento regional. 
Em todas as oportunidades, 
nossa cidade se faz presença 
nos eventos do LIDE. Tam-
bém já sediamos em nossa 
cidade uma edição itinerante 
de um evento do LIDE”, des-
tacou Kamiyama. 

Os encontros promovi-
dos pelo LIDE geram ‘ne-
twoking’, ou seja, auxiliam 
diretamente na relação de 
trabalho, oportunidade para 
que os gestores públicos 

possam conhecer empresá-
rios que estejam interessa-
dos em expandir seus ne-
gócios e desses eventos de 
empreendedorismo, novas 
parcerias, inclusive com ge-
ração de empregos surgem. 

“Foi justamente no evento 
do LIDE que consegui conta-
to com o empresário Ederson 
Muffato. Entregamos para 
ele um material de Fernan-
dópolis com informações im-
portantes da cidade e fotos, 
dando origem a um trabalho 
de estudos da empresa e 
possibilitando a instalação 
do Max Atacadista na cida-
de. Parabenizo o presidente 
do LIDE Rio Preto, Marcos 
Scaldelai, pela brilhante con-
dução do grupo”, comentou 
o prefeito André Pessuto.  

Marcelo Nossa e Wagner Kamiyama representam Fernandópolis no LIDE

LIDE
Fundado no Brasil, em 2003, 

o LIDE – Grupo de Líderes 
Empresariais é formado por 
líderes empresariais de cor-

porações nacionais e interna-
cionais, que se preocupam em 
sensibilizar o empresariado 
brasileiro para a importância 
de seu papel na construção de 

uma sociedade ética, desen-
volvida e consciente. 

Fonte: Secom de
Fernandópolis

 Da reDação

contato@oextra.net

A Prefeitura de Fernandó-
polis realizará Processo Sele-
tivo para tempo determinado 
e indeterminado. No total, 
são 110 vagas direitas e ca-
dastros reservas para dife-
rentes funções, sendo: Auxi-
liar de Saúde Bucal, Fiscal de 
Saúde Pública, Inspetor de 
Escola, Técnico de Enferma-
gem, Dentista ESF, Educador 
Físico, Médico ESF, Médico 
Veterinário, Agente Comuni-
tário de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias.  

As inscrições estarão 
abertas a partir desta sex-
ta-feira, 18, e vão até o dia 
27 de novembro, devendo 
ser feitas, exclusivamente, 
via internet através do ende-
reço eletrônico https://portal.
agenciatubazul.com.br. Não 

será cobrada taxa de inscri-
ção. Cada candidato poderá 
concorrer em apenas uma 
das funções oferecidas. A 
seleção dos contratados será 
feita por meio de uma prova 
objetiva de caráter classifi-
catório e eliminatório. 

INSCRIÇÃO/ PROVA 
Para inscrever-se via inter-

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

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

* Criar senha pessoal e pos-
teriormente Preencher o 
Formulário de Inscrição e 
transmitir os dados pela 
internet;

* Imprimir o comprovante de 
inscrição; 

A prova objetiva será apli-
cada no dia 11 de dezembro 
das 09h às 11h. A confirma-
ção do local será divulgada 
no edital de homologação fi-
nal das inscrições, nos sites 
https://www.fernandopolis.
sp.gov.br/ , https://portal.
agenciatubazul.com.br/.

Os meios oficiais de divul-
gação do Processo seletivo 
serão: mural sede da Prefei-
tura, bem como nos sites, 
www.fernandopolis.sp.gov.
br, https://portal.agencia-
tubazul.com.br e o Diário 
Oficial do Município no en-
dereço eletrônico https://
www.fernandopolis.sp.gov.
br/acesso-a-informacao-e-
transparencia/diario-oficial
-eletronico.

Fonte: Secom de
Fernandópolis

 Da reDação

contato@oextra.net
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Casa & Rancho
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 Da reDação
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à  asFalTo

à  oBras

recapeamento de r$ 2,5 milhões na avenida 
rubens padilha meato entra na fase final

iniciadas as obras de revitalização da avenida
expedicionários Brasileiros

Obras também estão ocorrendo em ruas adjacentes

Obras começaram pelo conhecido Trecho da ‘Munheca’

A Prefeitura de Fer-
nandópolis deu 
prosseguimento 
no último final de 

semana a segunda etapa de 
recapeamento da avenida 
Rubens Padilha Meato. As 
obras que eram aguardadas 
com expectativa pelos mo-
radores foram iniciadas em 
setembro pela região do bair-
ro Cohab João Pimenta, se-
guindo o cronograma da em-
presa responsáveis. Após as 
medições da primeira etapa, 
as obras foram retomadas já 
concluindo mais de 70% da 
execução. 

O recapeamento da Aveni-
da Rubens Padilha Meato é 
considerado a maior obra de 
recuperação asfáltica da his-
tória de Fernandópolis, com 
investimento de R$ 2,5 mi-

A obra de revitalização 
da avenida Expedicionários 
Brasileiros foi iniciada em 
Fernandópolis. A empresa 
Engerb, vencedora da licita-
ção, iniciou os serviços pelo 
trecho próximo à ‘Munheca’. 
O cronograma estabelecido 
pela Secretaria Municipal de 
Obras fixou que os serviços 
devem seguir por quarteirão, 
ou seja, sendo iniciado e já 
finalizado o trecho da obra 
executada. 

O principal objetivo desta 
revitalização é oferecer uma 
nova malha asfáltica para a 
principal avenida da cidade, 

melhorias nas guias e sarje-
tas e o alargamento da via, 
o que vai impactar positiva-
mente no fluxo de veículos 
em toda sua extensão. O in-
vestimento de R$ 1,1 mi foi 
firmado em convênio com o 
Governo do Estado de São 
Paulo.

“Estamos em fase final do 
projeto de revitalização da 
entrada da rua Brasil, agora 
vamos trabalhar a principal 
avenida de Fernandópolis 
que há anos necessitava 
dessa benfeitoria. Vamos 
continuar trabalhando para 
melhorar o fluxo de veículos 
e deixar nossas principais 
vias cada vez mais bonitas 

e modernas”, comentou o 
prefeito André Pessuto.

O secretário municipal 
de Obras, João Hashijume, 
destacou a importância do 
serviço iniciado. “Com o 
crescimento da cidade, vá-
rias avenidas foram surgin-
do, mas a Expedicionários 
continuou sendo a principal 
via de entrada e saída de veí-
culos de Fernandópolis. Com 
o aumento, inclusive da frota, 
se faz necessária as adapta-
ções viárias visando garantir 
melhor fluidez e segurança 
aos usuários da avenida”.  

Fonte: Secom de 
Fernandópolis

Recuperação da Avenida custou R$ 2,5 milhões

Obras tiveram início no ‘Trecho da Munheca’: R$ 1,1 milhão em investimentos
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lhões, por meio de convênio 
com o Governo do Estado de 
São Paulo. “Fiz um compro-
misso que faria essa avenida 
de ponta a ponta dos dois la-
dos. Há mais de 20 anos os 
moradores cobravam essa 
melhoria e estou feliz em sa-
ber que conseguimos”, desta-
cou o prefeito André Pessuto. 

Além do recapeamento 
da avenida que possui uma 
grande circulação diária 
de veículos, algumas ruas 
adjacentes também estão 
sendo beneficiadas com o 
asfalto novo. “Nunca con-
cordei com a possibilidade 
de realizar o recape por eta-
pas, pois se isso fosse feito 
nunca a avenida ficaria boa 
por inteiro, sempre estaria 
danificada. Corremos atrás 
para conseguirmos recursos 
e podermos fazer em sua to-
talidade e hoje a obra está 

praticamente finalizada”, 
comentou Pessuto.

MAIS ASFALTO
FERNANDÓPOLIS

O programa de obras viárias 
‘Mais Asfalto Fernandópolis’ 
foi implantado no município 
no segundo semestre de 2017. 
Até o final de 2020 já haviam 
sido recuperados aproximada-
mente 850 quarteirões e exe-
cutados quilômetros de novo 
asfalto, sarjetas e guias nos 
bairros Uirapuru, Ipanema, 
Araguaia, Alto das Paineiras 
e Cohab João Pimenta. Desde 
2021, início da atual adminis-
tração, o trabalho de recape 
foi reiniciado com obras em 
diversos bairros, incluindo Jar-
dim Santa Rita, Brasilândia, 
Paulista e a sonhada Rubens 
Padilha Meato.   

Fonte: Secom de
Fernandópolis

AVISO DO RESULTADO DE ANÁLISE DA SESSÃO
DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

- TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022 (PROCESSO Nº 104/2022)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATE-

RIAL E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA 
DE SAÚDE III DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES, CONFORME PROJETO E ME-
MORIAL DESCRITIVO.

EMPRESAS HABILITADAS para a fase seguinte da licitação, abertura das propostas:
1) ADP ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 32.040.590/0001-72;
2) OVÍDIO & SILVAS CONSTRUTORA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA CI-

VIL, AMBIENTAL E SEGURANÇA DO TRABALHO – LTDA, CNPJ: 39.145.999/0001-
00; 

3) PEDREIROS PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 
06.089.066/0001-66;

4) JULIO CESAR BUZZO ME, CNPJ: 39.230.949/0001-13,
5) SM JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 26.726.424/0001.
EMPRESAS INABILITADAS:
1) ALVES E SÁ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 45.955.802/001-9.
Desde já, designamos o dia 25 de novembro de 2022 às 09:30 horas para fins de abertura 

dos envelopes de propostas em sessão pública. 
Por todo o exposto, fica, desde já, estipulado o prazo de 05 (cinco) dias úteis destinados 

as manifestações, caso haja interesse, nos termos do artigo 109 da Lei 8.666/93.
São João das Duas Pontes, 18 de novembro de 2022.

VIVIANE ALVES VILELA
Presidente da CPL

Uma publicação: Sábado, dia 19 de Novembro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.387.

TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO FIRMADO POR ESTA
MUNICIPALIDADE COM A EMPRESA MARCELO MARQUES LOBO - ME
Nesta data, a PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA, neste ato representada 

pelo seu Prefeito Municipal, o Senhor ADAUTO SEVERO PINTO, e de outro lado a 
empresa MARCELO MARQUES LOBO & CIA - LTDA, com sede à Rua São Paulo, nº 
1457, Populina, SP, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 64.062.482/0001-97, Inscrição 
Estadual nº 351.105.570.84, neste ato representada por seu sócio proprietário, conforme 
ata de registro de preço firmada em 04 de janeiro de 2022, objeto de Pregão Presencial Nº 
20/21, Processo Nº 45/21, firmam o presente TERMO ADITIVO, a saber:

CLAUSULA PRIMEIRA: As partes resolvem Aditar a Ata de Registro de Preço nº 02/22, 
Pregão Presencial Nº 20/21, Processo Nº 45/21, destinado à Registro de Preço para futura 
e eventual Aquisição de combustível (gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum 
(S500) e óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal, para constar o reajuste de 
preço do item ETANOL HIDRATADO, passando o valor para R$ 3,90.

CLAUSULA SEGUNDA: Com exceção das alterações realizadas por este Termo Aditi-
vo, as demais cláusulas e condições da Ata de Registro de Preço nº 02/22, Pregão Presencial 
Nº 20/21, Processo Nº 45/21, permanecem inalteradas e em pleno vigor

FINALMENTE, por estarem justos e contratados e de pleno acordo, depois de lido e achado 
conforme, vai devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas a tudo presente.

Populina, 11 de novembro de 2022
ADAUTO SEVERO PINTO - Prefeito Municipal
MARCELO MARQUES LOBO & CIA - LTDA

Marcelo Marques Lobo
RG. 20.853.704-1 - CPF. 102.828.128-57

Contratada
Uma publicação: Sábado, dia 19 de Novembro de 2022.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.387.

publicações

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020
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à  CoviD-19

à  dE FernanDópolis

pessoas imunossuprimidas devem tomar
a 5ª dose da vacina contra o coronavírus

Covid-19: escolas voltam a recomendar uso
de máscaras após número de casos subir 22%

Unidades Básicas de Saúde de Fernandópolis disponibilizaram a dose extra

Internações em UTI´s sobem 35% e em enfermarias 32%

As Unidades Bási-
cas de Saúde de 
Fernandópolis 
disponibilizam a 

5ª dose da vacina contra a 
Covid para pessoas imunos-
suprimidas com 18 anos ou 
mais que tenham tomado a 
4ª dose há, pelo menos, qua-
tro meses.

A vacina é oferecida em 
todas as unidades de saú-
de do município, conforme 
horário das salas de vacina, 
de segunda a sexta-feira.  

Os imunossuprimidos ha-

bilitados a tomar a quinta 
dose são:
l pessoas que estão em pro-

cesso de quimioterapia;
l transplantados de órgão 

sólido ou de células tronco 
hematopoiéticas (TCTH) 
uso de drogas imunossu-
pressoras;

l pessoas vivendo com HIV/
AIDS;

l pessoas que fazem uso de 
corticóides em doses ≥20 
mg/dia de prednisona, ou 
equivalente, por aproxi-
madamente 14 dias e de 
drogas modificadoras da 
resposta imune;

l pessoas auto inflamató-
rias, doenças intestinais 
inflamatórias;

l pacientes em hemodiálise 
e com doenças imunome-
diadas inflamatórias crô-
nicas.
É necessário que a pes-

soa apresente o cartão 
de vacina, documento de 
identificação com foto e 
laudo ou atestado médi-
co datado de, no máximo, 
12 meses, comprovando a 
condição.

Fonte: Secom de
Fernandópolis

Apenas nos últimos dias, 
a média diária de novos ca-
sos de Covid-19 no Estado 
de São Paulo cresceu 22%. 
A informação é do Sistema 
Estadual de Análise de Da-
dos (Seade), atualizados na 
quinta-feira, 18.

Segundo o Seade, dentre 
os dias 11 a 17 de novembro, 
houve, em média, 1.487 novos 
casos diários no Estado. En-
tre 04 e 10 novembro ocorre-
ram diariamente 1.216 casos.

A nível Brasil, nos últimos 

sete dias, o consórcio de ve-
ículos de Imprensa apontou 
uma média móvel de 11.525 
casos positivos, um número 
211% maior que o cálculo de 
14 dias atrás. O número de 
internações cresceu 35,5% 
nos leitos de unidades de 
terapia intensiva (UTI) e 32% 
nos leitos de enfermaria.

MÁSCARAS
NAS ESCOLAS

Escolas das redes pública e 
particular de ensino estão vol-
tando a recomendar o uso de 
máscara nos ambientes fecha-
dos das unidades escolares.

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) informou, que devido 
ao aumento do número de ca-
sos de Covid-19, a pasta vol-
tou a recomendar a utilização 
de máscaras em situações de 
maior risco de transmissão do 
vírus, como os ambientes fe-
chados das escolas.

A secretaria, ainda, refor-
çou que todas as escolas da 
rede seguem os protocolos 
sanitários, como higieniza-
ção constante das mãos, hi-
gienização e ventilação dos 
ambientes, identificação e 

afastamento dos casos e mo-
nitoramento de seus contac-
tantes. “Se houver caso de 
estudante ou professor sus-
peito (2 ou mais sintomas) ou 
confirmado para Covid-19, 
este deve permanecer em 
isolamento por 5 dias, con-
forme orientação médica”.

Já a Secretaria de Estado 
da Saúde reforçou a impor-
tância de a população pro-
curar os postos de vacina-
ção para tomar as doses de 
reforço contra a covid-19, que 
evitam casos mais graves da 
doença.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS JURADOS E EVENTUAIS INTERESSADOS, NO TOCANTE 
A LISTA DEFINITIVA DO ALISTAMENTO ANUAL DE JURADOS QUE DEVERÃO 
SERVIR NO ANO DE 2023. 
 
O DOUTOR VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN, Meritíssimo Juiz Presidente do Tribunal 
do Júri da Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, na forma da lei, etc. 
 
FAZ SABER aos jurados a seguir relacionados e eventuais interessados, que no dia 
10.11.2022 foi elaborada e lavrada a ATA DE ORGANIZAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DO 
ALISTAMENTO ANUNAL DE JURADOS QUE DEVERÃO SERVIR NO ANO DE 2023, 
com EXCLUSÃO DOS JURADOS que transferiram residências para outros municípios, já 
faleceram ou postularam exclusão da lista anual, tudo com o respectivo acolhimento judicial, 
nos termos do parágrafo 4º, do artigo 426 do Código de Processo Penal, cuja ata é do teor 
seguinte: 
 
ATA DE ORGANIZAÇÃO DA LISTA DEFINITIVA DO ALISTAMENTO ANUAL DE 
JURADOS QUE DEVERÃO SERVIR NO ANO DE 2023, A SER PUBLICADA NA 
IMPRENSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 426 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
 
Aos dez (10) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta 
Cidade e Comarca de Fernandópolis, Estado de São Paulo, às 13h15min, no Edifício do 
Fórum e Sala de Minutas da 2ª Vara Criminal, onde presente se encontrava o Meritíssimo 
Juiz Presidente do Tribunal do Júri, Excelentíssimo Senhor Doutor VINICIUS 
CASTREQUINI BUFULIN, comigo MAURO CÉSAR SOARES, Coordenador do Júri, ao final 
assinado; bem como o Doutor MARCELO ANTÔNIO FRANCISCHETTE DA COSTA, DD. 
Promotor de Justiça desta Comarca; e, ainda, o Doutor MAURÍLIO SAVES, DD. Presidente 
da OAB (SP) 45ª Subseção de Fernandópolis. A seguir, pelo Juiz Presidente do Tribunal do 
Júri foi dito que de conformidade com o artigo 426 do Código de Processo Penal procedeu 
ao alistamento dos senhores jurados que servirão no ano de 2023, conforme se vê do edital 
afixado no local de costume, no Fórum local e publicado no DJE – Diário da Justiça 
Eletrônico, sem que tivesse havido reclamação ou interposição de recursos, com a ressalva 
de que foram excluídos da lista os jurados falecidos, os que transferiram residência para 
outra cidade, ou que postularam sua exclusão por serem maiores de 70 anos de idade ou, 
ainda, por doença motivada; tudo conforme consta de expediente em Cartório. Da mesma 
lista, determinou o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri que fossem alistados, na forma 
da lei, por ser do seu conhecimento pessoal e por informações fidedignas, visto possuírem 
condições legais de idoneidade moral, os jurados abaixo mencionados, ficando assim 
organizada a LISTA GERAL E DEFINITIVA do CORPO DE JURADOS DA COMARCA DE 
FERNANDOPOLIS para o EXERCÍCIO DE 2023, a saber:  
 

FERNANDOPOLIS 
 
1 ALCIDES LUIS SEMENZATI ENGENHEIRO CIVIL 
2 ANISIO DOMICINI BARBÚIO COMERCIANTE 
3 ANTONIO CARLOS DE MENEZES FRANÇA  COMERCIANTE  
4 ARLETE MARIA CAMPOS MARTIN PROFESSORA 
5 CALINE ASSUNÇÃO BÁCARO CEBIN ASSISTENTE SOCIAL 
6 CLEONICE APARECIDA MACHADO SCALISE COORD. PEDAGOGICA 
7 DANIELA ELIZA M. PIVOTO ROSSI COORD. PEDAGÓGICA 
8 EDNA MARIA DA SILVA PESSOA PROFESSORA 
9 EDSON DE AMORIM BRANISSO  BANCÁRIO 
10 ELVIS RODRIGUES DOS REIS  ESCRITURÁRIO 
11 ERIKA WADA KOGUCHI PROFESSORA 
12 ESTELA LUISA CARMONA TEIXEIRA TABELIÃ 
13 FABIANA GIMENEZ PROFESSORA 
14 FLAVIA CRISTINA PEREIRA DEL GROSSI  DIRETORA DE ESCOLA 
15 GILBERTO JOÃO APARECIDO DE ARAUJO  COMERCIANTE  
16 HELOÍSA MÁRCIA MARASSI ESTEVES PROFESSORA 
17 JOÃO HASHIJUMIE FILHO ENGENHEIRO CIVIL 
18 JOÃO PAVANELLI BANCARIO 
19 JOEL POLATO  BANCARIO 
20 JOSÉ JESON DA SILVA SOLDADOR ELÉTRICO 
21 JOSÉ LEONILDO GIACHETTO  AGROPECUARISTA 
22 KATIUCIA ROBERTO CASTILHO COORD PEDAGÓGICA 
23 LANA LUCCHESE  COORD PEDAGOGICA 
24 LUIS FERNANDO PAINA  FUNCIONARIO PUBLICO 
25 MANOEL LUIZ DA CRUZ  BANCARIO 
26 MARCELO HENRIQUE CORREA  COMERCIANTE 
27 MARCIA MARIA BISELLI MARSON GERENTE COMERCIAL 
28 MARGARET LOIDE BARIANE BRUMATI DIRETORA DE ESCOLA 
29 MARIA INES DE JESUS GERMANO  DIRETORA DE ESCOLA 
30 MARIA REGINA APARECIDA MENIS PROFESSORA 
31 MARTA CARTA NUNES  PROFESSORA 
32 NEUSA APARECIDA MARDEGA GALIANO  PROFESSORA  
33 ORLANDO ROMANO ROLIM COMERCIANTE  
34 OSMAR JOSE DE OLIVEIRA  BANCÁRIO 
35 PATRICIA FABIANE DE M CAMPOS BELENTANI PROFESSORA 
36 RICARDO HENRIQUE ALVES CORREA FUNCIONARIO PUBLICO 
37 RICARDO HENRIQUE DEL GROSSI  PROFESSOR  
38 RITA DE CÁSSIA FERREIRA GUARNIERI PROFESSORA 
39 ROBERTA MENDES DE PAULA  PROFESSORA  
40 ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA FERRARI  BANCÁRIA  
41 ROSIMEIRE APARECIDA MAGRI MARTINEZ  DIRETORA DE ESCOLA 
42 ROSIMEIRE CRISTINA P. HERNANDES  FUNCIONARIO PUBLICO 
43 SEBASTIÃO MIGUELÃO FARMACÊUTICO 
44 SIDNEI ROQUETTE RASTELI FUNCIONARIO PÚBLICO 
45 SILVIA LUIZA SCATENA NEVES PROFESSORA 
46 SONIA MARIA VANTI CABRAL PROFESSORA 
47 SONIA REGINA TARLAU CORREA VENDEDORA 
48 VALDAIR ALVES ARANTES  SOLDADOR ELETRICO 
49 VERA LUCIA COSTA FERNANDES  PROFESSORA  
50 WASHINGTON WALMIR DA CRUZ CONTADOR 

 
MACEDONIA 

 
1 ELIZANGELA PISSOLATO  PROFESSORA 
2 FABIANA C. PASCUTI LAVESO PROFESSORA 
3 HERNANI MARQUES LIMA  PROFESSOR 
4 MEIRA CÁSSIA DE LIMA PROFESSORA 
5 PATRÍCIA JAQUELINE DE SOUZA SEGURA SECRETÁRIA 
6 PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR  PROFESSOR 
7 SONIA MARIA DE FREITAS MARTINS  DIRETORA DE ESCOLA  
8 SUSAMARA MILANI  INSPETORA DE ALUNOS 
9 WILSON CESAR FERREIRA DA CRUZ PECUARISTA 

 
MERIDIANO 

 
1 ANGELO DONIZETE SIMONATO PROFESSOR 
2 ARISTEU BALDIN BANCARIO  
3 CLEUNICE DE FATIMA GIMENES DE OLIVEIRA PROFESSORA  
4 EDVALDO STEFANIN AGENTE ORG ESCOLAR  
5 HERMENEGILDO BALDIN  PROFESSOR  
6 MARLI CRISTINA RIZATO LUCON PROFESSORA  
7 MARLI TEREZINHA DE GODOI PROFESSORA 
8 OSMAR ROBERTO LUCON AGENTE ORG ESCOLAR 
9 PAULA REGINA SARTORI PROFESSORA 
10 RAQUEL APARECIDA MICHELONI DA SILVA  PROFESSORA 

11 SEBASTIÃO FORTUNATO BRAGA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
12 SONIA MARIA ALVES FAZAN EMPRESARIA 
13 TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DALPONTI PROFESSORA 

 
PEDRANOPOLIS 

 
1 ADEMIR PAULO DE SOUZA AGENTE ORG ESCOLAR 
2 ANA APARECIDA TORRES E SILVA  SERVIÇOS GERAIS 
3 CELIA REGINA GARCIA CUNHA DEZAN SERVIÇOS GERAIS 
4 CLAUDIA ALVES DE AQUINO SECRETARIA DE ESCOLA 
5 CLAUDIA VANIA FARIA MURJA PROFESSORA 
6 JAIRO TARLAU FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
7 JULIANA CRISTINA FRANCISCO AGENTE ORG ESCOLAR 
8 LUIZ CARLOS CUESTA HERNANDEZ FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
9 MARIA DO CARMO DE SOUZA ADAMI AGENTE SERV ESCOLAR 
10 MARIA SUELY COELHO VICENTE PROFESSORA 
11 NEURACY FARIA  SERVIÇOS GERAIS 
12 NILDA PASSERINE FERREIRA FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
13 RAQUEL NOSSA DOS SANTOS PAULINO AGENTE ORG ESCOLAR 
14 SOLANGE ROSALIA DA CUNHA FACINA  PROFESSORA 

 
Em seguida, determinou o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fossem escritos os nomes dos 
jurados que compõem a LISTA GERAL, em cartões iguais uns aos outros, o que por mim foi 
feito, após verificação feita pelo representante do Ministério Público e pelo advogado 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Os cartões foram recolhidos à urna geral, 
que foi fechada à chave, na forma da lei. NADA MAIS havendo, mandou o MM. Juiz 
Presidente que se expedisse, afixasse e publicasse o competente edital, bem como, nos 
termos do § 2º, do citado artigo 426, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fez consignar, 
ainda, a transcrição dos artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal, na íntegra: 
 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório.  O alistamento compreenderá os cidadãos maiores 
de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.  
 
Par. 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem 
ou grau de instrução. 
 
Par. 2º. A recusa injustificada ao serviço júri acarretará multa de um (1) a dez (10) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 
 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 

I. o Presidente da República e os Ministros de Estado 
II. os Governadores e seus respectivos Secretários 
III. os Membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das 

Câmaras Distritais e Municipais 
IV. os Prefeitos Municipais  
V. os Magistrados e Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública 
VI. os Servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
VII. as Autoridades e os Servidores da Polícia e da Segurança Pública 
VIII. os Militares em serviço ativo 
IX. os Cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa 
X. aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento 

 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política 
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos 
políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
 

Par. 1º. Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividade de caráter administrativo, 
assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no 
Ministério Público ou em entidade conveniada para esses fins. 
 
Par. 2º. O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da proporcionalidade e 
da razoabilidade. 
 
Art. 439. O exercício da função de jurado constituirá serviço público relevante, estabelecerá 
presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até 
o julgamento definitivo.  
 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do artigo 439 deste Código, 
preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e no provimento, mediante 
concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção funcional ou 
remoção voluntária.  
 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salários do jurado sorteado, que 
comparecer à sessão do júri. 
 
Art. 442. Ao jurado que, sem justa causa, deixar de comparecer no dia marcado para a 
sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo presidente será aplicada multa de um (1) 
a dez (10) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica. 
 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada, em motivo relevante devidamente 
comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da 
chamada dos jurados. 
 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, 
consignada na ata dos trabalhos.  
 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável 
criminalmente nos mesmos termos em que o são os juízes togados. 
 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às 
dispensas, faltas e escusas e à equiparação de responsabilidade penal prevista no artigo 
445 deste Código.  
  
NADA MAIS havendo, mandou o Juiz Presidente do Tribunal do Júri lavrar a presente ata 
que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada.  Eu, ________ (MAURO CÉSAR 
SOARES), Coordenador do Júri, digitei e subscrevi. (aa) VINICIUS CASTREQUINI 
BUFULIN - Juiz Presidente do Tribunal do Júri, MARCELO ANTÔNIO FRANCISCHETTE 
DA COSTA - Promotor de Justiça, MAURÍLIO SAVES - Presidente da 45ª Subseção da 
OAB. 
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, especialmente dos jurados 
mencionados na ata de organização da lista definitiva, retro inserida na íntegra neste edital, 
expediu-se o presente EDITAL que será publicado pela imprensa local de circulação diária e 
pelo Diário da Justiça Eletrônica, bem como afixado no átrio do Juízo, em local próprio e 
visível a todos interessados, na forma da lei. NADA MAIS.  Dado e passado nesta Cidade e 
Comarca de Fernandópolis (SP), 2º Ofício Criminal e Anexo do Júri, aos dez (10) dias do 
mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, 
_____________________ (MAURO CÉSAR SOARES), Coordenador do Júri, digitei e 
subscrevi. 
 
 

VINICIUS CASTREQUINI BUFULIN 
Juiz Presidente do Tribunal do Júri 

17 JOÃO HASHIJUMIE FILHO ENGENHEIRO CIVIL 
18 JOÃO PAVANELLI BANCARIO 
19 JOEL POLATO  BANCARIO 
20 JOSÉ JESON DA SILVA SOLDADOR ELÉTRICO 
21 JOSÉ LEONILDO GIACHETTO  AGROPECUARISTA 
22 KATIUCIA ROBERTO CASTILHO COORD PEDAGÓGICA 
23 LANA LUCCHESE  COORD PEDAGOGICA 
24 LUIS FERNANDO PAINA  FUNCIONARIO PUBLICO 
25 MANOEL LUIZ DA CRUZ  BANCARIO 
26 MARCELO HENRIQUE CORREA  COMERCIANTE 
27 MARCIA MARIA BISELLI MARSON GERENTE COMERCIAL 
28 MARGARET LOIDE BARIANE BRUMATI DIRETORA DE ESCOLA 
29 MARIA INES DE JESUS GERMANO  DIRETORA DE ESCOLA 
30 MARIA REGINA APARECIDA MENIS PROFESSORA 
31 MARTA CARTA NUNES  PROFESSORA 
32 NEUSA APARECIDA MARDEGA GALIANO  PROFESSORA  
33 ORLANDO ROMANO ROLIM COMERCIANTE  
34 OSMAR JOSE DE OLIVEIRA  BANCÁRIO 
35 PATRICIA FABIANE DE M CAMPOS BELENTANI PROFESSORA 
36 RICARDO HENRIQUE ALVES CORREA FUNCIONARIO PUBLICO 
37 RICARDO HENRIQUE DEL GROSSI  PROFESSOR  
38 RITA DE CÁSSIA FERREIRA GUARNIERI PROFESSORA 
39 ROBERTA MENDES DE PAULA  PROFESSORA  
40 ROSANGELA DE OLIVEIRA LIMA FERRARI  BANCÁRIA  
41 ROSIMEIRE APARECIDA MAGRI MARTINEZ  DIRETORA DE ESCOLA 
42 ROSIMEIRE CRISTINA P. HERNANDES  FUNCIONARIO PUBLICO 
43 SEBASTIÃO MIGUELÃO FARMACÊUTICO 
44 SIDNEI ROQUETTE RASTELI FUNCIONARIO PÚBLICO 
45 SILVIA LUIZA SCATENA NEVES PROFESSORA 
46 SONIA MARIA VANTI CABRAL PROFESSORA 
47 SONIA REGINA TARLAU CORREA VENDEDORA 
48 VALDAIR ALVES ARANTES  SOLDADOR ELETRICO 
49 VERA LUCIA COSTA FERNANDES  PROFESSORA  
50 WASHINGTON WALMIR DA CRUZ CONTADOR 

 
MACEDONIA 

 
1 ELIZANGELA PISSOLATO  PROFESSORA 
2 FABIANA C. PASCUTI LAVESO PROFESSORA 
3 HERNANI MARQUES LIMA  PROFESSOR 
4 MEIRA CÁSSIA DE LIMA PROFESSORA 
5 PATRÍCIA JAQUELINE DE SOUZA SEGURA SECRETÁRIA 
6 PAULO ROBERTO DE LIMA JUNIOR  PROFESSOR 
7 SONIA MARIA DE FREITAS MARTINS  DIRETORA DE ESCOLA  
8 SUSAMARA MILANI  INSPETORA DE ALUNOS 
9 WILSON CESAR FERREIRA DA CRUZ PECUARISTA 

 
MERIDIANO 

 
1 ANGELO DONIZETE SIMONATO PROFESSOR 
2 ARISTEU BALDIN BANCARIO  
3 CLEUNICE DE FATIMA GIMENES DE OLIVEIRA PROFESSORA  
4 EDVALDO STEFANIN AGENTE ORG ESCOLAR  
5 HERMENEGILDO BALDIN  PROFESSOR  
6 MARLI CRISTINA RIZATO LUCON PROFESSORA  
7 MARLI TEREZINHA DE GODOI PROFESSORA 
8 OSMAR ROBERTO LUCON AGENTE ORG ESCOLAR 
9 PAULA REGINA SARTORI PROFESSORA 
10 RAQUEL APARECIDA MICHELONI DA SILVA  PROFESSORA 

11 SEBASTIÃO FORTUNATO BRAGA FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
12 SONIA MARIA ALVES FAZAN EMPRESARIA 
13 TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DALPONTI PROFESSORA 

 
PEDRANOPOLIS 

 
1 ADEMIR PAULO DE SOUZA AGENTE ORG ESCOLAR 
2 ANA APARECIDA TORRES E SILVA  SERVIÇOS GERAIS 
3 CELIA REGINA GARCIA CUNHA DEZAN SERVIÇOS GERAIS 
4 CLAUDIA ALVES DE AQUINO SECRETARIA DE ESCOLA 
5 CLAUDIA VANIA FARIA MURJA PROFESSORA 
6 JAIRO TARLAU FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
7 JULIANA CRISTINA FRANCISCO AGENTE ORG ESCOLAR 
8 LUIZ CARLOS CUESTA HERNANDEZ FUNCIONÁRIO PÚBLICO 
9 MARIA DO CARMO DE SOUZA ADAMI AGENTE SERV ESCOLAR 
10 MARIA SUELY COELHO VICENTE PROFESSORA 
11 NEURACY FARIA  SERVIÇOS GERAIS 
12 NILDA PASSERINE FERREIRA FUNCIONÁRIA PÚBLICA 
13 RAQUEL NOSSA DOS SANTOS PAULINO AGENTE ORG ESCOLAR 
14 SOLANGE ROSALIA DA CUNHA FACINA  PROFESSORA 

 
Em seguida, determinou o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fossem escritos os nomes dos 
jurados que compõem a LISTA GERAL, em cartões iguais uns aos outros, o que por mim foi 
feito, após verificação feita pelo representante do Ministério Público e pelo advogado 
representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Os cartões foram recolhidos à urna geral, 
que foi fechada à chave, na forma da lei. NADA MAIS havendo, mandou o MM. Juiz 
Presidente que se expedisse, afixasse e publicasse o competente edital, bem como, nos 
termos do § 2º, do citado artigo 426, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fez consignar, 
ainda, a transcrição dos artigos 436 a 446 do Código de Processo Penal, na íntegra: 
 
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório.  O alistamento compreenderá os cidadãos maiores 
de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.  
 
Par. 1º Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar de ser alistado 
em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem 
ou grau de instrução. 
 
Par. 2º. A recusa injustificada ao serviço júri acarretará multa de um (1) a dez (10) salários 
mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. 
 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri: 

I. o Presidente da República e os Ministros de Estado 
II. os Governadores e seus respectivos Secretários 
III. os Membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das 

Câmaras Distritais e Municipais 
IV. os Prefeitos Municipais  
V. os Magistrados e Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública 
VI. os Servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
VII. as Autoridades e os Servidores da Polícia e da Segurança Pública 
VIII. os Militares em serviço ativo 
IX. os Cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa 
X. aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento 

 
Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política 
importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos 
políticos, enquanto não prestar o serviço imposto. 
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à  oUroesTe

à  novemBro azUl

UBs ‘Celestino Carnielo’ desenvolve ações
preventivas referentes ao novembro azul

Casa da amizade e rotary Club de ouroeste
promovem palestra

Cerca de 50 homens 
passaram por atendimento

Além da família 
rotária estiveram 
presentes membros 
do Lions Club

A equipe da UBS 
Celestino Car-
nielo, em Ou-
roeste, desen-

volve ações referentes 

à Campanha Novembro 
Azul – mês de conscien-
tização sobre a saúde do 
homem. 

Cerca de 50 homens do 
município passaram por 
atendimento com o Médi-

co Urologista, Dr. Sandro 
Serafim. 

A UBS funcionou em ho-
rário estendido, oferecendo 
serviços de rotina da UBS: 
testes rápidos de hepatites, 

sífilis e HIV e atualização 
da carteira de vacina. 

A farmácia também ofere-
ceu atendimento quanto a 
retirada de medicamentos.

O objetivo da campanha 

é abordar a importância 
do cuidado do homem com 
sua saúde desenvolvendo 
estratégias para aproximar 
o serviço de saúde ao usu-
ário.

 assessoria DE imprensa

Prefeitura de Ouroeste

 Da reDação

contato@oextra.net

A Casa da Amizade e o 
Rotary Club de Ouroeste pro-
moveram no dia 18/11 uma 
Palestra sobre o Novembro 
Azul com o tema “Cuidar da 
saúde também é coisa de 
homem”, que foi ministrada 
pela companheira Dra Cleid-
jane Rezende.  

Foi abordado o Novembro 
Azul – Mês de conscien-
tização sobre a saúde do 
homem com o objetivo de 
alertar para a importância 

do diagnóstico precoce do 
câncer de próstata, o mais 
frequente entre os homens 
brasileiros depois do câncer 

de pele. Além da família ro-
tária estiveram presentes os 
companheiros do Lions Club 
de Ouroeste.

A Casa da Amizade e o Rotary Club de Ouroeste promoveram a palestra
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à  CompeTição

à  reGional

Copa Fernandópolis
de Karatê acontece 
hoje no Beira rio

Cidade está na final do Campeonato de
Futebol ‘professor
José astolphi’

Evento vai reunir diversos atletas da
região noroeste do estado de São Paulo

Jogos decisivos acontecem neste sábado, 19, em Valentim Gentil; 
Fernandópolis enfrenta o Monte Aprazível

 Da reDação

contato@oextra.net

A cidade de Fer-
nandópolis rece-
be neste sábado, 
19, centenas de 

caratecas de toda a região 
noroeste do estado de São 
Paulo que participarão da 
Copa Fernandópolis de Ka-
ratê. A competição começa 
às 8h, no ginásio de esportes 
Beira-Rio, com entrada gra-
tuita para o público. 

De acordo com o sensei 

Adauto Guarnieri, a competi-
ção vai reunir esportistas em 
várias categorias e movimen-
tar a cidade. “É com alegria 
que Fernandópolis recebe 
essa Copa organizada pela 
Federação de Karatê Paulista 
e Federação Brasileira de Ka-
ratê. Será um dia de celebrar 
o esporte, em especial cele-
brar o nosso Karatê”, comen-
tou Guarnieri que é conside-
rado um dos grandes nomes 
da modalidade no estado de 
São Paulo. 

A Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer da Prefei-
tura de Fernandópolis vem 
apoiando várias modalida-
des esportivas desenvolvi-
das na cidade. O karatê é um 
dos exemplos de apoios bem 
sucedidos no município, por 
meio da formação de novos 
atletas e com as conquistas 
nas diversas competições 
disputadas.  

Fonte: Secom de
Fernandópolis

Neste sábado, 19, atletas 
de Fernandópolis, represen-
tando a Secretaria Munici-
pal de Esportes, estarão na 
cidade de Valentim Gentil 
participando da grande final 
regional do Campeonato Es-
tadual de Futebol “Professor 
José Astolphi”.

A delegação do município 

competirá nas categorias 
Sub 11 e Sub 13. Os times 
são formados por jovens jo-
gadores que passaram pela 
‘Copa José Carlos Soares’ e 
a convite da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes fecharam 
parceria com os técnicos Ru-
bão e Adilson Cavalo para 
participarem da competição, 
sendo destaques e obtendo 
bons resultados em campo. 

“Formamos grandes equi-
pes para esse campeonato, 
nossos jogadores têm mos-
trado muita garra e compro-
metimento nos gramados, 
estamos confiantes em bons 
resultados também neste sá-
bado”, comentou o técnico 
Rubão.

Fonte: Secom de
Fernandópolis

 Da reDação

contato@oextra.net

à  FernanDópolis

Publicação foi feita pela Prefeitura de Fernandópolis na quarta-feira, 16

 Da reDação

contato@oextra.net

Copa: Decreto determina horário especial
no município durante os jogos da seleção

No final da tarde da úl-
tima quarta-feira, 16, a 
prefeitura de Fernandó-
polis publicou um decreto 
que dispõe sobre o horário 
de expediente durante os 
dias de jogos do Brasil na 
Copa do Mundo do Catar, 
que se inicia no próximo 

domingo, 20, a partir das 
12h. Segundo o decreto, 
o expediente nas reparti-
ções Públicas Municipais 
de Fernandópolis irá se-
guir o seguinte horário de 
funcionamento:

Das 07 às 13 horas contí-
nuas, sem intervalo, quan-
do o jogo ocorrer às 16 ho-
ras; das 07 às 11:30 horas 

contínuas, sem intervalo, 
quando o jogo ocorrer às 12 
horas; e das 07 às 12 horas 
contínuas, sem intervalo, 
quando o jogo ocorrer às 
13 horas.

Apenas a UPA – Unidade 
de Pronto Atendimento – e 
o Samu irão permanecer 
com o atendimento de for-
ma ininterrupta.
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à  voTUporanGa

à  operação

Corpo é 
encontrado 
em estrada 
rural de 
indiaporã

DiG prende 
suspeito de 
integrar pCC 
e procurado 
por roubo

anvisa e polícia Federal 
fazem operação contra 
remédios falsificados em 
Fernandópolis

Desaparecimento da vítima havia
sido notificado já há alguns dias

Suspeito também é condenado por 
um assassinato em Cosmorama

Na última quinta-
feira, 17, popula-
res encontraram 
o corpo de um 

homem de 60 anos em uma 
estrada rural que liga a prai-
nha de Indiaporã.

A vítima foi identificada 
pela Polícia Civil e Científi-
ca como João do Carmo. De 
acordo com as autoridades, 
o homem já estava morto há 
pelo menos dois dias.

O desaparecimento de 
João havia sido notificado 
há alguns dias pela família.

 Da reDação

contato@oextra.net

Ação abrange Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Espírito Santo

O combate a produtos fal-
sificados e importados de 
forma irregular para o Brasil 
foi o alvo da Operação Au-
toimune realizada na última 
quinta-feira (18). A ação da 
Polícia Federal é resultado  
do compartilhamento de in-
formações entre a instituição 
e a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
em conjunto com as vigi-
lâncias sanitárias de Mato 
Grosso, Goiás, São Paulo e 
Espírito Santo.  

No total, um mandado de 
prisão preventiva e 32 de 
busca e apreensão foram 
cumpridos nas cidades de 
Cuiabá (MT), Ponta Porã 

(MS), Campo Verde (MT), 
Fernandópolis (SP), Goiânia 
(GO), Abadia de Goiás (GO), 
Marília (SP) , Ocauçu (SP) , 
Vila Velha (ES), Angra dos 
Reis (RJ) e Campo Grande 
(MS).

As investigações tiveram 
início com uma apreensão 
anterior, no Aeroporto Inter-
nacional de Campo Grande 
(MS), de várias caixas de 
medicamentos de origem 
argentina contendo o princí-
pio ativo Neostigmina, que 
estavam sem documentação 
que comprovasse a entrada 
regular no território nacional. 
Nessa mesma ocorrência, 
também já havia sido apre-
endida uma caixa do medica-
mento Imunoglobulina com 

origem argentina e compro-
vadamente falsificado.

FALTA DE 
GARANTIA

“Medicamentos de origem 
irregular não têm qualquer 
garantia sobre suas condi-
ções de qualidade. Mesmo 
nos casos em que a Anvisa 
autoriza a importação de 
forma excepcional de pro-
dutos sem registro no país 
é necessário o cumprimento 
de procedimentos para que 
se garanta a segurança dos 
pacientes”, lembrou a Anvi-
sa, em nota.

O Metilsulfato de Neos-
tigmina é usado para o tra-
tamento de miastenia grave 
e para inverter os efeitos dos 
relaxantes musculares. Atu-

almente, segundo a Anvisa, 
há dois medicamentos com 
registro válido na Anvisa 
contendo esse insumo far-
macêutico ativo (IFA): Nor-
mastig e o genérico Metilsul-
fato de Neostigmina.

A imunoglobulina humana 
é um hemoderivado obtido a 
partir de plasma humano e 
essencial no ambiente hos-
pitalar, sendo utilizada atu-
almente para o tratamento 
de doenças inflamatórias e 
autoimunes. “No momento, 
há diversos produtos com re-
gistro válido que podem ser 
consultados na página da 
Anvisa”, finalizou a agência.

Fonte: agenciabrasil.
ebc.com.br

 Da reDação

contato@oextra.net

Um criminoso suspeito de 
integrar a facção criminosa 
PCC, já condenado por um 
assassinato em Cosmora-
ma e procurado por roubo 
em Parisi, no ano passado, 
foi preso na quinta-feira, 17, 
pela equipe da DIG de Votu-
poranga em Jales .

O suspeito estava com 
mandado de prisão preventi-
va em aberto e era procurado 
desde então pela Delegacia 
de Investigações Gerais. 

Durante as investigações a 
delegacia especializada con-
seguiu apurar que integrava 
a organização criminosa.

O investigado foi monito-
rado pelos policiais civis e 
abordado na cidade de Ja-
les. Antes do roubo, ele havia 
deixado o sistema peniten-
ciário recentemente, onde 
ficou preso por mais de 12 
anos, por crime de homicídio 
praticado em Cosmorama.

Fonte: www.votuporanga
tudo.com.br

 Da reDação

contato@oextra.net
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seu direito advogados

CÂMARA
MUNICIPAL
OUROESTE

APOIO:

 
 

 Centro de Eventos José Nubiato Filho 
 

Esporte, Lazer e Turismo

OUROESTE
SECRETARIA MUNICIPAL


