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Mira Estrela anuncia reajuste 
salarial de 10,93%

Prefeito assina parceria para 
implantação do ‘Óleo do Bem’

Biblioteca Municipal adquire 
novos livros e renova acervo

A prefeita do município 
de Mira Estrela, Priscilla, 
encaminhou para a Câma-
ra Municipal a proposta de 
reajuste salarial para os ser-
vidores municipais, na qual 
foi aprovada.  Sendo assim, 

foi concedido o aumento de 
10,93%, sendo 5,93% INPC 
e 5% de reajuste para o ano 
de 2023. “O nosso trabalho 
é valorizar o servidor para 
que ele retorne isso em ser-
viço a população”. Pág. 09 

O município de Fernan-
dópolis oficializou na ma-
nhã desta segunda-feira, 
30, o termo de adesão ao 
‘Óleo do Bem’, projeto co-
ordenado pela plataforma 
de negócios ‘Tem+’. Com 

o objetivo de apresentar a 
campanha para os direto-
res da Rede Municipal de 
Ensino, o prefeito recep-
cionou  o gerente comercial 
regional da TV TEM Itamar 
Ferrucci.               Página 05

A Biblioteca Municipal 
de Jales, que integra a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Cultura e Turismo, acaba de 
adquirir cerca de 100 novos 
livros, que estão sendo cata-

logados, para que os usuários 
do serviço possam usufruir 
dos títulos. Esta aquisição 
inclui grandes títulos de 
autores consagrados e é um 
reforço importante para a 
coleção.                  Página 10

Fausto Pinato (PP-SP) 
afirmou que o momento é 
de unir os esforços para o 
desenvolvimento do Brics. 
O bloco, formado por Bra-

sil, Rússia, Índia, China e 
África do Sul, atua para o 
fortalecimento da econo-
mia e mercado dos países 
emergentes.             Pág. 03

Fausto Pinato defende o 
fortalecimento do BRICS
na sua nova legislatura

Janeiro de 2023 termina como o 
mais chuvoso dos últimos nove 
anos em Fernandópolis

Página 04Página 07 Página 07

Professor 
de Karatê é 
Convocado para 
Comissão
Técnica da 
Seleção 
Brasileira

Fernandópolis 
orienta 
população 
sobre a 
vacinação conta 
a Febre Amarela

Recapeamento asfáltico chega a 
importante trecho da rua Pernambuco

O programa ‘Mais Asfalto Fernandópolis’ continua avançando por avenidas e ruas do município. Nesta semana, as 
equipes da empresa que venceu o processo licitatório realizaram o trabalho de recuperação asfáltica na importante 

rua Pernambuco, no trecho que passa pelos bairros Paulistano, Santa Bárbara e Pq. Industrial.  Página 05
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Fernandópolis, Meridiano, 
Valentim Gentil, 

Pedranópolis, Parisi, 
Macedônia, Mira Estrela, 

Indiaporã, Ouroeste, 
Populina, Turmalina, 

Estrela d´Oeste, São João 
das Duas Pontes, São 

João de Iracema, Jales, 
Dolcinópolis, Paranapuã, 

Mesópolis, Santa Albertina, 
e Santa Fé do Sul.

CIRCULAÇÃO:

Marquinhos presta contas dos dois primeiros 
anos do segundo mandato em Pedranópolis

O prefeito Marcos Adria-
no da Silva, o Marquinho 
em entrevista ao Jornal do 
Interior, fez uma prestação 
de contas de suas conquis-
tas nos dois primeiros anos 
de seu segundo mandato à 
frente da prefeitura de Pe-
dranópolis.

Segundo o prefeito foram 
mais de R$ 45 milhões de 
conquistas para o município 
nestes primeiros 24 meses 
de mandato, incluindo re-
cursos dos governos Esta-
dual e Federal e também 
recursos próprios.

As conquistas foram 
em diversas áreas da ad-
ministração pública e em 
sua maioria com recursos 
vindos do governo esta-
dual. Outas conquistas 
destinadas pelo governo 
Federal também estão na 
lista assim como dezenas 
de obras realizadas com 
recursos próprios.

Dentre as principais con-
quistas o prefeito fez ques-
tão de destacar a construção 
da área de lazer denomina-
da ‘Parque do Angico’, no 
distrito de Santa Izabel do 
Marinheiro onde foram 
investidos cerca de R$ 1,5 
milhões de verbas do FID - 
Fundo de Interesse Difuso 
e recursos próprios.

“Já estamos com nosso 
projeto do FID aprovado 
para a segunda etapa de 
construção do Parque do 
Angico, onde deverão ser 
investidos outros $ 1 mi-
lhão. O Parque é uma área 
de lazer que estamos cons-
truindo para a população 
de Santa Izabel e com o in-
tuito de levar lazer aos mo-
radores daquela localidade 
assim como dar condições 
ao comércio que receberá 
muitos turistas em busca de 
lazer”, explicou o prefeito 
Marquinho.

Além de obras já con-
cluídas o prefeito destacou 
algumas obras que estão em 
andamento como o conjunto 
habitacional de Pedranó-
polis que abrigará 48 novas 
unidades habitacionais e era 
uma antiga reinvindicação 
da população e tem um custo 
aproximado de R$ 9,9 mi-
lhões. 

“Estamos trabalhando 
muito neste segundo man-
dato e colhendo frutos que 
iniciamos em meu primei-
ro mandato. Na história de 
Pedranópolis acredito que 
estes últimos anos foram 
especiais para nossa popula-
ção, pois tivemos conquistas 
como nunca antes vistas em 
nosso município”, destacou 
Marquinho.

Alguns projetos futu-
ros foram destacados por 
Marquinho e que estão em 
fase de conquista como a 
segunda fase do Parque do 

Angico, em Santa Izabel 
do Marinheiro, constru-
ção de um novo prédio 
para abrigar o Paço Mu-
nicipal, economizando 
assim recursos que hoje 
são pagos em alugueis de 
diversos setores da admi-
nistração que com o novo 

paço municipal deverão 
ser agrupados todos em 
um só local. Um novo al-
moxarifado assim como a 
implantação de um novo 
distrito industrial para ins-
talação de novas empresas 
com o intuito de geração 
de emprego.

“Tenho muito ainda para 
conquistar e realizar para 
Pedranópolis nestes dois 
próximos anos e com a 
ajuda da Câmara de Vere-
adores devemos entregar 
ainda mais conquistas 
para nosso município” 
finalizou o prefeito.

PSDB de Fernandópolis prepara 
convenção para formação do Diretório

Votação ocorre no dia 11 deste mês na sede da 
Câmara de Vereadores

O diretório executivo 
provisório do PSDB de 
Fernandópolis está orga-
nizando para o próximo 
dia 11 de fevereiro, a con-
venção partidária que vai 
definir o Diretório Perma-
nente do partido. Todos os 
filiados à sigla partidária 
estão aptos a votar. A con-
venção ocorre das 8h30 às 
12h30, na sede da Câmara 
de Vereadores.

Em Fernandópolis, o 
PSDB vem sendo co-
mandado pelo atual vice-
-prefeito Artur Silveira. 
“Sempre tivemos um pro-
tagonismo importante na 
política local e regional. 
Hoje estamos trabalhando 
aliados ao governo muni-
cipal, fazendo inclusive 
parte da composição ad-
ministrativa. A cidade vem 
passando por uma grande 

transformação que conta 
com esse apoio e respaldo 
do PSDB”, destacou Artur.

Na convenção partidá-
ria municipal do PSDB 
serão definidos para o 
Diretório Municipal, 21 
membros e 07 suplentes, 
além de 01 delegado para 
a Convenção Estadual e os 
membros que irão compor 
as comissões Executiva, 
Fiscal e de Ética.
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A Câmara Municipal de 
Fernandópolis, deu posse 
na manhã desta terça-feira, 
01, a cinco novos funcio-
nários aprovados no último 
concurso público realizado 
pelo Legislativo fernando-
polense.

Foram empossados ANA-
LISTA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, JOSÉ 
EDUARDO SIQUEIRA 
MARGIOTE; TÉCNICO 
LEGISLATIVO, MARI-
ZA AMARAL FARIA NO-
GUEIRA; OFICIAL AD-
MINISTRATIVO, ALAN 
CHURCHIL DOLIVEIRA; 
MOTORISTA, MIGUEL 
DA SILVA SARTÓRIO e 
RECEPCIONISTA, LUIS 

FELIPE GALDINO CAS-
TRO DA SILVA. O presi-
dente da Câmara de Fernan-
dópolis, vereador João Pedro 
da Caixa, usou a palavra para 
dar boas-vindas aos novos 
funcionários e desejar feli-
cidades a todos neste novo 
período de suas vidas.

Além de João Pedro os ve-
readores presentes fizeram 
questão do uso da palavra 
para dar as boas-vindas 
aos novos funcionários e 
agradecer os funcionários 
Vanda Rezende, Edna Tar-
lau e Nelson Felix que se 
aposentaram após décadas 
de prestação de serviços ao 
Poder Legislativo de Fer-
nandópolis.

Câmara dá posse a novos funcionários concursados

A Câmara Municipal de 
Fernandópolis fará, no dia 07 
de fevereiro, sua primeira ses-
são ordinária de 2023. A reu-
nião será também a primeira 

ordinária comandada pelo 
vereador João Pedro da Silva 
Siqueira, eleito presidente do 
Legislativo em novembro de 
2022. O prefeito André Pessu-

to estará presente à sessão do 
dia 07 e usará a Tribuna Livre 
da Câmara para apresentar o 
Plano de Governo da Admi-
nistração Municipal, referen-

te ao exercício financeiro de 
2023, e também falará sobre 
os desafios e perspectivas 
para o biênio 2023/2024. A 
primeira sessão ordinária 

de 2023 está marcada para 
acontecer na próxima terça-
feira, dia 07 de fevereiro, às 
20 horas. Na oportunidade, 
serão apresentados os cincos 

novos servidores do Poder 
Legislativo, os quais foram 
empossados nos respectivos 
cargos na última quarta-feira, 
dia 1º de fevereiro.

Pronto para iniciar uma 
nova legislatura, o depu-
tado federal Fausto Pinato 
(PP-SP) afirmou que o mo-
mento é de unir os esforços 
para o desenvolvimento do 
Brics. O bloco, formado por 
Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul, atua para o 
fortalecimento da economia 
e mercado dos países emer-
gentes. A fala do parlamen-
tar ocorreu durante o jantar 
de comemoração da posse 
de seu terceiro mandato na 
Câmara dos Deputados, na 
noite dessa quarta-feira (1) 
em Brasília.

“O momento é de juntar 
esforços para beneficiar 
os países do BRICS que 

ajudarão na construção da 
economia global. Tivemos 
quatro anos sem apoio, mas 
vejo com otimismo o atual 
governo e o novo legislativo 
com a intenção de fortalecer 
esse importante bloco”, des-
tacou o parlamentar.

Presidente das frentes par-
lamentar mistas do BRICS 
e Brasil-China, Pinato re-
cebeu no encontro festivo 
o embaixador da China, 
Zhu Qingqiao; o da Índia, 
Suresh Reddy; da África 
do Sul, Muvi Mavimbela; 
do Irã, Hossein Gharibi e 
o primeiro Secretário da 
Embaixada da Rússia, Ev-
geny Erin. Também esteve 
no jantar o embaixador da 

Índia, Suresh Reddy.
O deputado viu a presença 

deles como um gesto gentil 
de todos e declarou que vai 
atuar no Congresso Nacio-
nal para aprovar matérias 
que ajudem a desenvolver 
o bloco.

“Eu estive em muitas reu-
niões com os embaixadores 
dos países do Brics e nesses 
próximos quatro anos va-
mos trabalhar para ter resul-
tados efetivos. Tenho certe-
za que o governo federal vai 
liderar ações sincronizadas 
com o setor produtivo para 
garantir a recuperação eco-
nômica do nosso país e eu 
como presidente da frente 
parlamentar do BRICS vou 

mobilizar os parlamentares 
nas pautas necessárias para 
as aprovações de matérias 
que ajudem as parcerias”, 
afirmou o deputado.

Atualmente, os BRICS 
são detentores de mais de 
21% do PIB mundial, for-
mando o grupo de países que 
mais crescem no planeta. 
Além disso, representam 
42% da população mundial, 
45% da força de trabalho e 
o maior poder de consumo 
do mundo. O parlamentar 
paulista também reforçou 
que o Brasil tem um papel 
importante com a grande 
potência no agronegócio e 
pode ser a solução da segu-
rança alimentar global.

Câmara realiza primeira sessão com a presença do prefeito André Pessuto

Fausto Pinato defende o fortalecimento do BRICS na sua nova legislatura

Os 513 deputados federais 
eleitos em outubro do ano 
passado tomaram posse no 
Plenário Ulysses Guimarães 

nesta quarta-feira (1 /2) e 
definiram o presidente e os 
membros da Mesa Diretora 
para o biênio 2023/2024.
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A Ordem dos Advogados 
do Brasil seção São Paulo 
(OAB SP) e sua Comissão 
de Tecnologia e Inova-
ção, em nota [https://bit.
ly/3wMZf3h], posicionam-
se contra a proposta do Go-
verno Federal de publicar a 
Medida Provisória intitu-
lada “Pacote da Democra-
cia”, que pretende aplicar 
uma moderação mais rígida 
contra conteúdos antide-
mocráticos em plataformas 
digitais. Divulgada na últi-

ma terça-feira (31), a carta 
também destaca que, “em-
bora exista consenso sobre 
os efeitos deletérios da de-
sinformação para o Estado 
Democrático de Direito, 
ainda há muita discussão 
sobre as soluções que de-
vem ser implementadas”. 
O documento é assinado 
pela presidente da OAB SP, 
Patricia Vanzolini, e pelo 
presidente da Comissão, 
Ronaldo Lemos.

“Há grande preocupa-

ção sobre os riscos repre-
sentados por respostas 
inadequadas provindas 
de um processo unilate-
ral, pouco participativo 
e apressado, com efeitos 
potencialmente negativos 
para a estrutura de direi-
tos digitais no Brasil”, diz 
trecho da nota.

Por fim, a Secional des-
taca a gravidade dos fatos 
ocorridos no dia 8 de janeiro 
deste ano, contudo, afirma 
que não foram discutidas 

medidas para evitar que o 
problema não se repita, já 
que o funcionamento da 
desinformação nas plata-
formas digitais é sistêmico: 
“Ainda estamos longe de 
consenso sobre as respos-
tas que devem ser dadas e 
as soluções que precisam ser 
construídas. Exemplo disso 
é o longo debate em torno do 
Projeto de Lei 2630/2020, 
o ‘PL das Fake News’, que 
tramita no Congresso Na-
cional”.

Regulação de plataformas digitais proposta pelo
Governo Federal impacta o Marco Civil da Internet
‘Não se trata de uma lei que afetará apenas grandes conglomerados de tecnologia, mas todos aque-
les que se valem da internet como usuários ou como provedores de aplicações’, aponta OAB SP

A decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), de determinar que 
a distribuição do FPM leve 
em conta os coeficientes 
adotados a partir de 2018 
já produz efeito sobre o 
repasse que as prefeituras 
recebem nesta segunda-feira 
(30)

A decisão do ministro 
Ricardo Lewandowski, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), de determinar que 
a distribuição do Fundo de 
Participação dos Municípios 
(FPM) leve em conta os coe-
ficientes adotados a partir de 
2018 já produz efeito sobre 
o repasse que as prefeituras 
receberam nesta segunda-
feira (30). 

O ministro suspendeu 
uma decisão normativa do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) que atualizava os co-
eficientes de 1.194 muni-
cípios com base nos dados 
populacionais prévios do 
Censo Demográfico de 2022 
do IBGE. Oitocentas e ses-
senta e três cidades tiveram 
diminuição do número de 
habitantes e, por isso, foram 
rebaixadas de faixa popu-
lacional – principal critério 
usado para distribuição do 
FPM – , o que fez com elas 
recebessem menos recursos 
nos primeiros repasses de 
2023. 

O especialista em orça-
mento público Cesar Lima 
explica que, com a liminar 
do ministro Lewandowski, 
os municípios que foram 
rebaixados voltam ao sta-
tus que lhes garantia mais 
recursos antes da decisão 
do TCU. Já as prefeituras 

que tinham recebido mais 
dinheiro, passam a ganhar 
menos. 

“Ou seja, não haverá a 
diminuição de valores para 
aqueles que diminuíram a 
população, segundo essa 
prévia do Censo, e também 
para aqueles que, segundo 
a prévia, houve aumento da 
população, não haverá valo-
res a maior”, afirma. 

FPM: o que é? 
O FPM é um fundo pelo 

qual a União repassa, a cada 
dez dias (por isso o nome 
“decêndio”), 22,5% do que 
arrecada com o IR e o IPI 
aos municípios. A cada mês, 
portanto, são três transferên-
cias, que ocorrem nos dias 
10, 20 e 30. Se a data cair no 
sábado, domingo ou feriado, 
o repasse é antecipado para 
o primeiro dia útil anterior. 
O dinheiro das prefeituras 
é creditado pelo Banco do 
Brasil. 

Os percentuais de parti-
cipação de cada município 
são calculados anualmente 
pelo TCU de acordo com 
o número de habitantes de 
cada cidade e a renda per 
capita dos estados. Os mu-
nicípios são divididos em 
três categorias: capitais, 
interior e reserva. As capi-
tais dos estados e Brasília 
recebem 10% do FPM. Os 
demais municípios brasi-
leiros são considerados de 
interior, e embolsam 86,4% 
do fundo. Já os municípios 
de reserva são aqueles 
com população superior a 
142.633 habitantes e rece-
bem – além da participação 
como município de inte-
rior – uma cota adicional 
de 3,6%.

FPM: repasse aos municípios já desconsidera 
prévia do Censo realizado em 2022
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O último mês de janeiro 
já é considerado de forma 
oficial o mais chuvoso 
dos últimos nove anos em 
Fernandópolis, de acordo 
com o monitoramento do 
sistema pluviométrico do 
CEMADEN, instalado no 
Paço Municipal e supervi-
sionado pela Defesa Civil 
local.

Com o acumulado de 
360,5mm, janeiro de 2023 
superou o mesmo período 
de 2022 que até então ha-
via sido o mais chuvoso 
com a marca de 353,4mm. 

Já na contramão, janeiro 
de 2015, ano que iniciou 
o monitoramento do CE-
MADEN na cidade, foi 
registrado o pior índice de 
acumulado dos últimos 9 

anos; apenas 0,4 mm caí-
ram no município, dando 
início a um ano de muita 
seca e falta d’agua. Várias 
minas, represas e córregos 
na região secaram pela es-
cassez de chuva naquele 
ano. A história se repetiu 
em 2021 quando foi regis-
trado apenas 96,4 mm, se-
cando também reservató-
rio de usinas hidrelétricas 
e rios em várias regiões.

Em 2020, quando 
iniciou a pandemia do 
Coronavírus no país, o 
acumulado foi satisfató-
rio, 341,8mm. Em 2019 
também foi registrado um 
baixo acumulado, apenas 
126 mm. Já em 2016, o 
acumulado atingiu 265,6 
mm. 

O município de Fernan-
dópolis oficializou na ma-
nhã desta segunda-feira, 
30, o termo de adesão ao 
‘Óleo do Bem’, projeto co-
ordenado pela plataforma 
de negócios ‘Tem+’. Com 
o objetivo de apresentar a 
campanha para os diretores 
da Rede Municipal de Ensi-
no, o prefeito André Pessu-
to recepcionou no auditório 
do Paço Municipal o geren-
te comercial regional da TV 
TEM Itamar Ferrucci, o co-
ordenador institucional da 
emissora Edenir Tassinalli e 
Cláudia Florêncio, uma das 
coordenadoras do projeto. 

Os vereadores participa-
ram da reunião juntamente 
com os representantes das 
secretarias municipais de 
Educação e Meio Ambien-
te. “Hoje é um dia muito 
especial, pois justamente 
no dia do meu aniversário 
a cidade ganha um presen-
te que é o projeto ‘Óleo do 

O programa ‘Mais Asfal-
to Fernandópolis’ continua 
avançando por avenidas e 
ruas do município. Nesta 
semana, as equipes da em-
presa que venceu o proces-
so licitatório realizaram o 
trabalho de recuperação 
asfáltica na importante rua 
Pernambuco, no trecho que 
passa pelos bairros Paulis-
tano, Santa Bárbara e Pq. 
Industrial. 

O local possui uma grande 
movimentação de veículos, 
principalmente de cargas 
pesadas em virtude da loca-
lização de várias empresas 
na região que utilizam a via 
para o escoamento de suas 
produções. A recuperação da 
rua Pernambuco faz parte do 
programa “Respeito à Vida’ 
do Governo do Estado de 
São Paulo. 

 O trabalho intensificado 
de recapeamento em Fer-
nandópolis se iniciou em 
2017 com a recuperação de 

Recapeamento chega a trecho da rua Pernambuco
Recuperação asfáltica acontece na região dos bairros

Paulistano, Santa Bárbara e Parque Industrial

mais de 900 quarteirões até 
janeiro deste ano. Nos últi-
mos meses a administração 
municipal vem trabalhando 
principalmente a manuten-
ção das principais avenidas 
da cidade, entre elas: Afonso 
Cáfaro, dos Arnaldos, Ru-
bens Padilha Meato, Brasília 

e em breve a Expedicioná-
rios Brasileiros. 

“A recuperação das vias pú-
blicas de Fernandópolis nos 
últimos anos foi de extrema 
importância e continua sen-
do fundamental. Um levan-
tamento feito pela Ouvidora 
Municipal mostra que vem 

ocorrendo gradativamente nos 
últimos anos uma diminuição 
no número de reclamações 
de buracos. Sem dúvidas essa 
diminuição está diretamente 
ligada ao constante trabalho de 
recapeamento no município”, 
comentou o prefeito André 
Pessuto.  

Prefeito assina parceria para implantação do ‘Óleo do Bem’

Bem’. A temática sustenta-
bilidade é uma plataforma 
que precisa ser debatida 
entre as autoridades e es-
sas iniciativas são funda-
mentais, principalmente 
por chegar diretamente nas 
crianças. Fernandópolis 
acolhe o projeto e vamos 
incentivar junto às famí-
lias”, destacou o prefeito 
André Pessuto. 

O ano letivo da Rede Mu-
nicipal em Fernandópolis 
começou nesta próxima 

sexta-feira, 03. As unida-
des escolares irão receber 
até o final de fevereiro todo 
o material para a coleta do 
óleo de cozinha e o material 
informativo da campanha. 
O principal objetivo do pro-
jeto é estimular a coleta do 
óleo entre as famílias por 
meio da conscientização 
das crianças. Serão dispo-
nibilizados tambores de 
coleta nas unidades esco-
lares que vão ser recolhidos 
conforme a demanda rece-

bida. O óleo coletado será 
transformado em barras de 
sabão.

Além da Prefeitura de 
Fernandópolis, o projeto 
tem a parceria com o Ins-
tituto Triângulo e a Cerol 
Óleo Vegetal, com o patro-
cínio da Sabesp, apoio do 
Governo do Estado de São 
Paulo, CETESB e Fraterni-
dade São Francisco de As-
sis na Providência de Deus, 
com  promoção da TV TEM 
e temmais.com. 

Janeiro de 2023 termina como 
o mais chuvoso dos últimos 

nove anos em Fernandópolis
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Dois adolescentes, mo-
radores em Marinópolois, 
foram detidos pela Polícia 
Militar durante fraude ocor-
rida no comércio de Jales. O 
fato foi na quarta-feira, 1º de 
fevereiro.

De acordo com equipe do 
Sgt PM James, os adoles-
centes foram denunciados 
por um grupo de vizinhos, 

acusados de repassarem cé-
dulas falsas no comércio da 
cidade. Até mesmo alguns 
produtos foram adquiridos 
com o dinheiro.

Eles foram detidos e 
encaminhados ao Distrito 
Policial onde ficaram a dis-
posição da Justiça. Há indí-
cios que o fato vinha sendo 
realizado já algum tempo.

Adolescentes de Marinópolis 
são detidos com notas falsas 
em Jales

Homem é preso por ameaçar 
mulher com arma de brinquedo

Um condenado pela Jus-
tiça e beneficiado por con-
dicional foi preso por poli-
ciais da DISE – Delegacia 
de Investigações Gerais de 
Fernandópolis acusado de 
tráfico de drogas. A prisão 
aconteceu na terça-feira, 
dia 31 de janeiro de 2023 
na Rua Rio de Janeiro no 
bairro Coester.

L.H.F, 21 anos, já vinha 
sendo monitorado pelos po-

liciais já alguns dias após 
deixar a prisão pelos crimes 
de tráfico de drogas e recep-
tação. E voltou a comerciali-
zar a droga. Com ele os po-
liciais encontraram porção 
de cocaína e maconha, além 
de apetrechos para emba-
lar a droga e mais R$ 1 mil 
proveniente da traficância, 
além de dois celulares. Ele 
foi conduzido a DISE, fican-
do à disposição da Justiça.

Um homem de 39 anos 
foi preso em flagrante na 
manhã de quinta-feira, 
(02/02/2022), depois de 
agredir e ameaçar a mulher 
com uma arma de brinquedo 
em Potirendaba (SP).

De acordo com informa-
ções da Guarda Municipal, 
os agentes foram acionados 
por volta das 6h20, após o 
autor ter agredido a vítima, 
de 47 anos. Ele ainda teria 
ameaçado ela com uma 
arma de brinquedo.

Para a reportagem a víti-
ma contou que esta não é a 

primeira vez que é agredida 
pelo autor e que é ameaçada 
constantemente. “Estamos 
juntos há 4 anos e já tentei 
de todas as formas, mas 
infelizmente não dá mais. 
Ele é possessivo, tem mui-
to ciúmes e quer que todo o 
meu dinheiro que eu ganho 
do meu trabalho fique com 
ele”, disse. O autor foi preso 
em flagrante e levado para 
a delegacia da cidade, onde 
prestou depoimento e per-
maneceu preso à disposição 
da justiça. A arma simulacro 
foi apreendida.

Uma mulher foi presa no 
início da manhã desta ter-
ça-feira, dia 31, após tentar 
quebrar vidraças de duas 
lojas no centro de Fernan-
dópolis com objetivo de 
furtar semi joias expostas 
nas vitrines.

PM chegou ao local de-
pois de uma denúncia anôni-

ma e surpreender a “gatuna” 
com um pedaço de madeira 
e pedras nas mãos. A prisão 
aconteceu no cruzamento 
da Rua Rio de Janeiro com 
a Manoel Marques Rosa.

G.G.S. foi conduzida ao 
Plantão Policial onde per-
maneceu presa, sem direito 
a pagamento de fiança.

Mulher é presa em 
Fernandópolis tentando 
furtar semi joias de lojas

Uma moradora de Urânia 
foi presa na noite da última 
quinta-feira, 2 de fevereiro, 
por policiais militares após 
denúncia anônima que o lo-
cal dos fatos seria um ponto 
de tráfico de entorpecentes.

Os PM foram até o local 

e encontraram a moradora 
que negou ter drogas e auto-
rizou a entrada na casa. Em 
uma bolsa em cima de um 
guarda roupa, os policiais 
encontraram aproximada-
mente quase meio quilo de 
crack, balança de precisão e 

uma faca com resquícios de 
droga, além de R$ 270 reais 
em dinheiro.

Ela confessou que com-
prou a droga pelo valor de 
R$ 1 mil reais e que faria R$ 
4 mil, após ser fracionada e 
comercializada.

CM GUARANI D OESTE

Página 1 de 2

CNPJ: 518383730001-77       Exercicio: 2022

Discriminacao

Período: Janeiro / 2022  -  Dezembro/2022              R$ 1,00

jan / 2022 fev / 2022 mar / 2022 abr / 2022 mai / 2022 jun / 2022

jul / 2022 ago / 2022 set / 2022 out / 2022 nov / 2022 dez / 2022

Demonstrativo das Despesas com Pessoal e Previdenviárias - LEGISLATIVO 

Total

(Art. 22; Art. 59, §1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; § 1º e 2º do Art. 2º da Lei Federal nº 9717/98)

DESPESAS COM PESSOAL

  Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Ativo 21.130,15 16.411,69 15.344,26 15.344,26 15.344,26 15.344,26

15.344,26 16.706,40 17.160,44 15.344,26 17.066,88 21.080,11
201.621,23

  Contratação Temporária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Teceirização de Mão-de-Obra (art 18, pár. 1º da LRF) 6.944,13 6.944,13 6.944,13 6.944,13 6.944,13 6.944,13

6.944,13 6.944,13 6.944,13 6.944,13 7.226,92 7.226,09
83.894,31

  Remuneração de Agentes Políticos 16.910,72 16.910,72 16.910,72 16.910,72 16.910,72 16.910,72

16.910,72 16.910,72 16.910,72 16.910,72 16.910,72 16.910,72
202.928,64

  Encargos Sociais 6.738,38 6.738,38 6.896,10 6.896,10 6.896,10 6.896,10

6.896,10 6.896,10 6.896,10 6.896,10 6.896,10 9.995,82
85.537,48

  Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Outras Despesas e Obrigações (Variaveis, Pasep, etc) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Despesas de Exerc. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Sentenças Judiciais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

 SUBTOTAL (I) 51.723,38 47.004,92 46.095,21 46.095,21 46.095,21 46.095,21

46.095,21 47.457,35 47.911,39 46.095,21 48.100,62 55.212,74
573.981,66

  Indenização por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Incentivo à demissão voluntária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

  Despesas com inativos Pensionistas custeadas com 
Recursos vinculados

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
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Demonstrativo das Despesas com Pessoal e Previdenviárias - LEGISLATIVO 

Total

(Art. 22; Art. 59, §1º, incisos II e IV e § 2º da Lei Complementar 101/00; § 1º e 2º do Art. 2º da Lei Federal nº 9717/98)

          Receitas Vinculadas ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

          Despesas com Inativos e Pens. Vinc ao RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

 SUBTOTAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

TOTAL LIQUIDO (I-II) 51.723,38 47.004,92 46.095,21 46.095,21 46.095,21 46.095,21

46.095,21 47.457,35 47.911,39 46.095,21 48.100,62 55.212,74
573.981,66

23.049.900,34

573.981,66

2,49%

Receita Corrente Líquida

Despesa com Pessoal

Percentual Gasto

Beneficiado por condicional é preso 
por tráfico em Fernandópolis

Mulher é presa em Urânia com quase meio quilo de crack



[---------                w w w . j o r n a l d o i n t e r i o r  . net                ---------]

[---  Página 7  ---] 

PAULINHO

(17) 3462-3191
DA ÁGUAJORNAL DO INTERIOR

04 de Fevereiro de 2023| EDIÇÃO 1443

A equipe ‘sub15’ do fut-
sal de Fernandópolis garan-
tiu o título da tradicional 
‘Copa Saboraki’ realizada 
na cidade de Jales. Na sex-
ta-feira, a equipe comanda-
da pelo técnico Leandrinho 
venceu o time de Votupo-
ranga pelo placar de 3 x 2.  

Os atletas do futsal de 
Fernandópolis participam 
do programa ‘Bom de Es-

cola, Bom de Esporte’ da 
Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer e disputam 
vários torneios ao longo 
do ano pelo interior pau-
lista. “Quero parabenizar 
os atletas finalistas das duas 
categorias ‘sub11’ e ‘sub15’ 
por chegarem a final desse 
importante campeonato re-
gional”, comentou o secre-
tário municipal de Esportes, 

Humberto Cáfaro. 
O time ‘sub11’ também 

chegou a grande final após 
uma linda campanha, mas 
acabou sendo superada pelo 
time da casa pelo placar de 
7 x 2. As equipes de Fer-
nandópolis voltam a treinar 
nesta semana já visando as 
próximas competições que 
serão confirmadas em breve 
pela SMEL.

O Professor Edson de 
Freitas Resende, sensei de 
karate de Jales e diretor téc-
nico de várias cidades da re-
gião como Estrela d’Oeste, 
Urânia, Santa Clara d’Oeste, 
Marinópolis e outros muni-
cípios de Estados vizinhos 
como Aparecida do Tabo-
ado/MS, Medianeira/PR e 
São Miguel do Iguaçu/PR. 
Esteve participando do 1º 
Forum Nacional de Karate 
no CENTRO DE TREINA-
MENTO DE KARATE em 
Cauicaia/CE no período de 
26 a 29 de janeiro. Acom-
panhando toda a comissão 
técnica da Confederação 
Brasileira de Karate, entida-
de com amparo e reconheci-
mento do Comitê Olímpico 

Brasileiro e vários atletas da 
seleção brasileira de karate 
e técnicos e árbitros Esta-
duais. Durante esse fórum 
nacional foram discutidos 
diversos temas envolvendo 
gestão de academias, treinos 
técnicos, treino estratégicos, 
situações reais de combate, 
adaptações técnicas para di-
ferentes faixas etárias, ati-
vidades lúdicas com gestos 
motores do karate, estudo 
da nova regra de competi-
ções, arbitragem atualizada, 
planificação de treinamento 
técnico, físico e psicológico.

Todos os professores 
participantes deste fórum 
foram submetidos a algu-
mas situações de liderança 
ou atuação durante o fórum 

nacional, ao finalizar toda 
a semana de treinamento 
a confederação brasileira 
de karate anunciou 04 no-
vos técnicos para integrar 
a comissão técnica que ira 
atuar no CAMPEONATO 
SUL-AMERICANO DE 
KARATE no período de 24 a 
30 de abril em São Bernardo 
do Campo/SP. Dentre os 04 
novos técnicos convocados 
o nosso Professor Jalesense 
esta presente o nosso Sensei 
Edson de Freitas Resende e 
outros técnicos de diferentes 
estados como: Nelson Ro-
berto/RJ, Gil Marcos/PR e 
Vanessa Araújo/PE.

Segundo o Sensei Ed-
son Resende, esta convo-
cação vem em um grande 

momento, tendo em vista 
que o karate da região vem 
se destacando muito bem 
a nível regional, estadual 
e internacional. A Team 
Resende de Jales já esteve 
presente com atletas ser-
vindo o Brasil em eventos 
internacionais por 07 vezes 
em diferentes categorias em 
eventos Sul-Americanos 04 
vezes, Pan-Americanos 02 
vezes e 01 vez no Mundial 
na Indonésia. E sem duvi-
das esses resultados vieram 
para colaborar com a minha 
convocação como técnico 
para este evento. O próximo 
passo e seguir estudando e 
trabalhando muito para au-
xiliar todos os atletas nesta 
seleção 2023.

Professor de Karatê é Convocado Para Comissão
Técnica da Seleção Brasileira de Karatê

Equipe de futebol de Fernandópolis é campeã ‘sub15’ da Copa Saboraki de Futsal
Equipe venceu Votuporanga pelo placar de 3 x 2

A Febre Amarela é uma 
doença infecciosa causada 
por um vírus. Uma pessoa 
não transmite Febre Amarela 
diretamente para outra, para 
que isso ocorra é necessário 
que o mosquito pique uma 
pessoa infectada e, após o 
vírus ter se multiplicado, pi-
que um indivíduo que ainda 
não teve a doença e não tenha 
sido vacinado. A melhor for-
ma de se prevenir é tomando 
a vacina, que está disponível 

na rede pública de saúde e é 
altamente eficaz e segura.

Em Fernandópolis, em 
todo Brasil as ações de 
combate à febre Amarela 
se intensificaram nos últi-
mos dias e a melhor forma 
de se prevenir é tomando a 
vacina, que está disponível 
na rede pública de saúde e é 
altamente eficaz e segura.

Quem já tem vacina de 
Febre Amarela não há ne-
cessidade de se vacinar 

novamente, mas quem não 
tem ou perdeu a carteira de 
vacinação, ou não sabe se 
tomou deverá procurar a 
Unidade de Saúde e fazer o 
agendamento ou a Central 
da Saúde para a verificação. 

“A vacina é a principal fer-
ramenta de prevenção e con-
trole da Febre Amarela, por-
tanto é de grande importância 
que todos estejam vacinados 
e protegidos. Nossa orien-
tação é para que as pessoas 

verifiquem a carteira de vaci-
nação e procurem a unidade 
de Saúde”, disse a enfermeira 
responsável pelo programa 
de imunização do município, 
Kelgissane Bruzão. 

A Vigilância Epidemio-
lógica orienta a população 
para que em casos de cons-
tatação de algum macaco 
morto, entre em contato com 
o centro de Zoonose pelo 
telefone 3462-3341. 

A IMPORTÂNCIA

DA IMUNIZAÇÃO
A recomendação é que 

a partir dos noves meses a 
criança já seja imunizada 
contra a Febre Amarela, com 
reforço aos quatro anos de 
idade. Para os adultos a va-
cina é feita em dose única de 
dez em dez anos. A doença 
é transmitida pela picada de 
mosquitos silvestres e pelo 
Aedes aegypti que também 
transmite dengue, Zica e Fe-
bre Chikungunya. O período 

de incubação do vírus varia 
de três a seis dias.

Os sintomas se parecem 
com os de uma gripe. Além 
de febre, há amarelão na 
pele e nos olhos, dores de ca-
beça e no corpo e calafrios. 
O vírus pode ainda atacar 
fígado e rins, provocando 
crise de vômito e diarreia. 
Em estágio grave, o pacien-
te pode deixar de urinar e 
apresentar sangramentos e 
confusão mental. 

Fernandópolis orienta população sobre a importância da vacinação conta a Febre Amarela

www.jornaldointerior.net
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A Coopercitrus -- Coopera-
tiva de Produtores Rurais ini-
ciou na quarta-feira (11/01), 
o projeto Portas Abertas, que 
apresenta ao produtor rural as 
operações de suas Fábricas de 
Ração. A unidade de Colina-
-SP foi a primeira a receber 
os visitantes, um grupo de 10 
cooperados pecuaristas da 
região.

O gerente de Fábricas da 
Coopercitrus, Fábio Junior 
de Almeida, diz que a inten-
ção das visitas é a aproxi-
mação: “O cooperado en-
xerga como é produzido e 
manuseado seu produto aqui 

dentro. Isso faz com que ele 
entenda o nosso profissio-
nalismo e a nossa preocu-
pação com o produto que 
iremos lhe entregar”, afirma.

O pecuarista Paulo Cesar 
Geraldini aprovou experi-
ência: “É fábrica compac-
ta, muito limpa, muito au-
tomatizada, dando a séria 
impressão de que vamos ter 
produtos de boa qualidade, 
com muita precisão e muito 
confiáveis”, elogia.

PORTAS ABERTAS 
EM SP E MG

A agenda de visitas tam-
bém está aberta para as 

outras unidades fabris da 
Coopercitrus e devem ser 
feitas pessoalmente em uma 
das Unidades de Negócios 
da Cooperativa. No Estado 
de São Paulo, os produtores 
rurais podem visitar as fábri-
cas de Votuporanga e Ara-
çatuba. Em Minas Gerais, 
estão de portas abertas as 
fábricas de Cássia e Araxá.

SOBRE A COOPER-
CITRUS

A Coopercitrus -- Coope-
rativa de Produtores Rurais, 
com sede em Bebedouro 
(SP), é a maior cooperativa 
paulista e uma das maiores 

Coopercitrus realiza visitas às suas fábricas de ração
Primeiro tour foi realizado na recém-inaugurada 
fábrica de Colina-SP. Unidades fabris de São Paulo

e Minas Gerais também terão programação

do Brasil em fornecimento 
de insumos, máquinas, im-
plementos e suporte técnico. 
Com mais de 38 mil coope-

rados e unidades de negó-
cios em 67 municípios, nos 
estados de São Paulo, Goiás 
e Minas Gerais, a Cooper-

citrus tem como propósito 
oferecer soluções integradas 
para que seus cooperados 
cresçam como um todo.

A Prefeitura Municipal 
de Jales que já realizou o 
envio dos  carnês físicos do 
IPTU 2023 (Imposto Predial 
e Territorial Urbano) para 
residências dos contribuin-
tes, disponibilizou para a po-
pulação a consulta e emissão 
online de segundas vias das 
guias de pagamento de im-
postos sem a necessidade do 
comparecimento presencial. 

De acordo com o prefeito 
Luis Henrique Moreira, o 
objetivo é modernizar, faci-
litar e agilizar o atendimen-
to. Para realizar a consulta é 
simples: basta acessar o site 
do município em www.jales.

sp.gov.br, menu Cidadão e 
depois Emissão de Carnê 
IPTU, ou diretamente no 
link http://cidadaoonline.
jales.sp.gov.br/app/pages/
iptu.

O secretário municipal de 
Fazenda, Ademir Maschio, 
ressaltou que para acessar, 
basta informar o número 
da inscrição imobiliária do 
imóvel (que consta na capa 
dos carnês antigos – inserir 
apenas números) ou o CPF 
do titular. De maneira fácil 
e simplificada o cidadão tem 
serviços digitais, poupando 
o seu tempo.

Entretanto os contribuin-

tes que por ventura não con-
seguirem realizar consultas 
online e a emissão de novas 
guias, ou que ainda não rece-
beram os carnês impressos 
em sua residência, podem 
procurar o setor da Tribu-
tação, no Paço Municipal, 
para a retirada, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 11h 
e das 13h às 16h.

É importante também 
lembrar a todos os proprietá-
rios de imóveis, que não es-
tiverem com seus endereços 
atualizados, que procurem o 
setor tributário para realizar 
a atualização de suas infor-
mações.

Prefeitura de Jales disponibiliza IPTU online para os munícipes

www.jornaldointerior.net



[---------                w w w . j o r n a l d o i n t e r i o r  . net                ---------]

[---  Página 9  ---] 

PAULINHO

(17) 3462-3191
DA ÁGUAJORNAL DO INTERIOR

04 de Fevereiro de 2023| EDIÇÃO 1443

A prefeita do município 
de Mira Estrela, Priscilla, 
encaminhou para a Câma-
ra Municipal a proposta de 
reajuste salarial para os ser-
vidores municipais, na qual 
foi aprovada. 

Sendo assim, foi conce-
dido o aumento de 10,93%, 
sendo 5,93% INPC e 5% de 
reajuste para o ano de 2023.

“O trabalho quando re-
alizado com seriedade e 
respeito, proporciona uma 
melhor qualidade de vida 
para os funcionários e para 
a população, pois a medida 
colabora diretamente com 
a economia local e com o 
desenvolvimento do nosso 
município”, citou a pre-
feita. 

No próximo dia 11, sába-
do, no município de Mira 
Estrela, será realizado a es-
colha da rainha e garoto cou-
ntry da 35ª Festa do Peão.

O evento que acontece-
rá às 20h na área de lazer, 
contará com um show ser-
tanejo dos cantores Thomaz 
e Rafael e também do DJ 
Mariano.

Os ingressos já estão à 
venda por R$ 15,00, com 
os candidatos e candidatas 
Eduardo Castrequini do Pra-
do, João Mateus Silva Se-

rafim Mota, Maike Ribeiro 
Dias, Rafael Pereira Araú-
jo, Rian Santa de Oliveira, 
Camila Nascimento, Daira 
Mendonça Vanzei, Danie-
la Naidhig Soares, Jéssica 
Aparecida Pereira de Souza, 
Julia Castrequini Novello, 
Kévelyn Cristina Lacerda, 
Layany Eduarda de Melo, 
Lorena Vitória Aparecida 
Oliveira, Rayka Batista de 
Souza.  As mesas podem ser 
adquiridas por R$ 100,00, 
com a Selma Casaroto, na 
prefeitura.

Prefeita de Mira Estrela 
anuncia reajuste salarial 
de 10,93% aos servidores

Mira Estrela fará evento da escolha 
da rainha e garoto country

Um dos cursos de pós-
graduação do Centro Uni-
versitário de Jales mais pro-
curados no último ano por 
ex-alunos do UNIJALES 
e de outras Instituições de 
Ensino Superior do noro-
este paulista finalizou-se na 
manhã do último sábado, 
28 de janeiro. Coordenada 
pelo Prof. Esp. Wederson 
do Livramento, a pós em 
Estética e Tecnologia sem-
pre se mostrou eficaz e atu-
alizada dentro das grandes 
inovações do mercado que 
precisam acompanhar to-
das as inovações dentro do 
mercado.

Assim como as aulas 
envolvendo eletroterapia 
e laserterapia aplicadas à 
tecnologia estética e pro-
cedimentos injetáveis não 
cirúrgicos, os estudantes 
tiveram acesso a técnicas 
de empreendedorismo e 
marketing que fazem a dife-
rença em clínicas de estética 
e SPAS durante os meses de 
estudos.

Procedimentos intradér-
micos e subcutâneos

Profissional que é profis-
sional nunca deixa de estu-
dar e inovar dentro de sua 
área. Pensando nas novas 

práticas permitidas por lei, 
que abrangem vários setores 
da Saúde com habilitação e 
especialização em estética, 
Wederson, que também é 
docente de outros cursos 
do UNIJALES otimizou 
a matriz curricular e traz 
neste início de 2023 uma 
nova pós. Trata-se de “Pro-
cedimentos Intradérmicos 
e Subcutâneos”, que tra-
balhará justamente sobre 
a Lei Federal nº 13.643, de 
3 de abril de 2018, que so-
mente exclui da função do 
esteticista a condição mé-
dica, ou seja, a realização 
de procedimentos invasi-
vos. A lei deixa claro que o 
profissional pode atuar com 
tais procedimentos, e que 
visa também uma formação 
complementar.

Nesta pós serão ministra-
das aulas práticas e teóricas 
sobre toxina botulínica, o 
famoso Botox; preenchedo-
res; bioestimuladores; fios 
de PDO e outros. O curso 
será presencial, tendo carga 
horária de 450h e com du-
ração mínima de 14 meses. 
Para se inscrever, basta aces-
sar www.unijales.edu.br/
cursos/pos-graduacao, cli-
car no curso e se inscrever.

O município de Fernan-
dópolis sedia entre os dias 
09 e 11 de fevereiro o IV 
Congresso Cidades Sus-
tentáveis do Noroeste Pau-
lista/CONCISUS. O evento 
ocorre no Teatro Municipal 
com o tema “Resiliência às 
Mudanças Climáticas”. Pa-
lestrantes e debatedores de 
seis países, Brasil, Argenti-
na, Estados Unidos, Portu-
gal, Holanda e Moçambique 
confirmaram presença no 
encontro.

Organizado pela Pre-
feitura de Fernandópolis 
e Universidade Brasil, o 
Congresso ainda possui al-

gumas vagas abertas para 
o público. Os interessados 
devem preencher o formu-
lário disponível no endereço 
eletrônico ‘concisus.com.br/
inscricao’. No evento tam-
bém serão apresentados cer-
ca de 70 trabalhos técnico-
científicos desenvolvidos 
em todo Brasil, voltadas ao 
desenvolvimento susten-
tável.

  Parcerias firmadas junto 
a CAPES e FAPESP per-
mitiram que o município de 
Fernandópolis viabilizasse 
a presença de renomados 
pesquisadores e especialis-
tas de diversas instituições 

Congresso Internacional em Fernandópolis
oferece últimas vagas para inscrições
Evento ocorre entre os dias 09 e 11 
de fevereiro no Teatro Municipal

nacionais (Instituto Agronô-
mico de Campinas, Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente, 
UFSCar, UNESP, CENA-
-USP e EMBRAPA Pecuária) 
e internacionais (Netherlands 

Institute of Ecology/Holanda, 
Universidade do Zambeze/
Moçambique, Universidad 
Nacional de Quilmes/Argen-
tina e University of Arizona/
EUA) no evento.

Alunos do UNIJALES finalizam pós em Estética e Tecnologia
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A 3ª Missão UNIVIDA Amazônia 
aconteceu de 10 a 17 de janeiro de 
2023, em uma das comunidades rurais 
de Maués/AM, conhecida como Santo 
Antônio de Mucajá, região do baixo-
médio Amazonas. Iniciamos nossa 
viagem, de barco às 4h do dia 10, com 
as bênçãos de Dom José Albuquerque, 
bispo recém-nomeado para a Diocese 
de Parintins. 

Dom José se entusiasmou com a 
missão UNIVIDA e se dispôs a cola-
borar de forma efetiva e prática com 
nossa ação humanitária, inclusive con-
tatando com nosso bispo diocesano 
de Jales, Dom Reginaldo Andrietta, 
formalizando assim a colaboração 
entre as dioceses. Embarcados todos 
os voluntários, incluindo dois jovens 
italianos que souberam da missão e 
vieram para se voluntariarem, partimos 
de Manaus direto para a Comunidade 
de Santo Antônio de Mucajá, quando 
chegaríamos após 40h de navegação 
pelos rios Amazonas, Maués Açu e 
Parauari. Os rios como aberturas, ca-
minhos, « estradas líquidas » como di-
zia Caio Prado Jr e também fronteiras.

Uma das grandes surpresas dessa 
3ª Missão UNIVIDA Amazônia foi à 
recepção calorosa, animada e festiva. 
Em espírito de festa, as boas-vindas na 
Comunidade Santo Antônio de Mucajá 
incluíram decoração de bandeirolas, 
no porto, música e fogos de artifício 
e a alegria genuína daquele povo. Foi 
emocionante. Estávamos “em casa”, 
em meio de gente amiga e hospita-
leira que fez questão de demonstrar 

acolhimento.
São aproximadamente 500 pessoas 

que constituem essa comunidade ribei-
rinha, que moram em casas simples 
de madeira com poucos cômodos, 
um salão comunitário (local onde são 
realizadas reuniões, festas e eventos 
comunitários), igrejas, casa de produ-
ção de farinha, utilizam canoas como 
meio de transporte. Possui uma escola 
e um posto de saúde, sem equipe per-
manente. Não há saneamento básico 
e a energia elétrica foi instalada há 
apenas 5 anos. Possuem um modo de 
vida ligado diretamente à dinâmica 
da natureza.

Gente de muita fé, religiosidade 
verdadeira e participativa. Fazem 
questão de se fazerem presentes nas 
atividades religiosas. De tudo que 
vimos e vivemos na Comunidade 
de Santo Antônio de Mucajá, me faz 
lembrar os versos de Thiago de Mello, 
poeta nascido na região: “Eu venho 
desse reino generoso, onde os homens 
que nascem dos seus verdes continuam 
cativos, esquecidos e, contudo, profun-
damente irmãos das coisas poderosas, 
permanentes como as águas, o vento 
e a esperança”.

Como as comunidades circunvizi-
nhas já estavam cientes da presença 
da UNIVIDA, além da população 
residente, atendemos também aos vi-
sitantes, alguns vindos até de Manaus 
e Maués.

A lógica de atendimento que ado-
tamos é que toda pessoa que nos pro-
cura passa por todos os profissionais 

presentes, para que tenha um atendi-
mento integral. Inicia-se a triagem 
pela enfermagem, onde tem os sinais 
vitais averiguados e anotados, daí é 
encaminhada aos médicos, quando 
é consultada, ouvida e na medida do 
possível, devido às condições, suprida 
nas suas necessidades, com medica-
mentos. Segue para nutricionistas e 
psicólogas, caso necessário e se for 
da vontade do paciente e finaliza seu 
atendimento passando pelos cirurgiões 
dentistas, onde recebe instruções de hi-
giene bucal, kits de escova, dentifrício 
e fio dental, tratamentos e até cirurgias 
(se necessárias). Tivemos uma média 
de 100 atendimentos diários.

Toda missão traz momentos que as 
diferenciam e as fazem serem únicas, a 
cada edição. E na última noite, cada um 
de nós, voluntários, recebemos uma 
cuia de presente, feita especialmente 
para nós. Uma pessoa da comunidade 
elegia um dos voluntários para presen-
tear a cuia decorada por ela. E assim, 
todos nós trouxemos para casa, um 
presente personalizado e intransferí-
vel. Uma lembrança material daqueles 
dias de harmonia e acolhimento.

Encerrando assim, oficialmente, a 
3ª Missão UNIVIDA Amazônia com 
muito sucesso, objetivos amplamente 
alcançados - de interação e fraternida-
de com a comunidade - humanização 
e atendimentos, com a graça de Deus. 

Pe. Eduardo Alves de Lima, Pre-
sidente da Univida e Coordenador 

Diocesano de Pastoral

PE. EDUARDO ALVES DE LIMA (*)

3ª MISSÃO UNIVIDA AMAZÔNIA
ATUAÇÃO EM TERRITÓ-RIO MAUEENSE

ARTIGO

A Biblioteca Municipal 
de Jales, que integra a Se-
cretaria Municipal de De-
senvolvimento Econômico, 
Cultura e Turismo, acaba de 
adquirir cerca de 100 novos 
livros, que estão sendo cata-
logados, para que os usuários 
do serviço possam usufruir 
dos títulos. Esta aquisição 
inclui grandes títulos de 
autores consagrados e é um 
reforço importante para a 
coleção da biblioteca, uma 
das mais completas da re-
gião. Com a adição destes 
exemplares, o espaço deu 
um grande passo em sua 
missão de oferecer aos mo-
radores da cidade uma ampla 
seleção de leituras.

Os livros, adquiridos 
principalmente por meio 
de doação de recursos, po-
dem ser emprestados por 
uma semana e renovados 
se necessário. Isso permite 
que os usuários do serviço 
tenham acesso a uma ampla 
gama de títulos, incluindo 
romances, ficção científica, 
biografias, livros infantis, 

material para vestibular e 
muito mais. Com a devolu-
ção programada para uma 
semana, os leitores têm tem-
po suficiente para desfrutar 
de uma boa leitura sem se 
preocupar com prazos aper-
tados.

Entre os novos livros ad-
quiridos estão títulos como 
“Outlander”, de Diana 
Gabaldon, diversos títulos 
de Colleen Hoover e o sus-
pense nacional “O homem 
de palha”, de Pablo Zorzi. 
Estes exemplares estão 
entre os mais populares do 
momento e são esperados 
por uma grande quantida-
de de leitores. Além disso, 
também foram adquiridos 
diversos livros voltados ao 
público infantil, como for-
ma de incentivar o hábito de 
leitura desde cedo.

A adição destes novos li-
vros à Biblioteca Pública de 
Jales é uma boa notícia para 
a comunidade. “Isso ofere-
ce aos moradores acesso a 
muitos títulos e ajuda a for-
talecer a cultura e o incenti-

vo à leitura. A biblioteca de 
Jales está constantemente 
procurando maneiras de 
melhorar seus serviços e 
oferecer aos moradores da 
cidade o melhor em termos 
de acesso a livros, gibis e di-
versos outros tipos de leitura 
e pesquisa. Com a adição 
destes novos exemplares, a 
biblioteca está dando mais 
um passo em sua missão de 
ser um centro de informação 
e conhecimento para todos”, 
afirmou a coordenadora 
Carla Fontana.

De acordo com Carla, é 
muito simples pegar um 
livro emprestado: “os inte-
ressados devem procurar a 
biblioteca com o documen-
to de identidade, compro-
vante de residência e uma 
foto três por quatro e fazer 
o preenchimento da ficha 
cadastral”. O horário de 
funcionamento da Biblio-
teca Municipal é de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
11h30 e da 13h às 17h, loca-
lizada na Rua Oito, nº 2260, 
no centro.

Biblioteca Municipal adquire novos livros e renova acervo

A Secretaria Munici-
pal de Saúde vai liberar 
a aplicação da dose de 
reforço da vacina contra 
Covid-19 para crianças de 
5 a 11 anos. A Pfizer pediá-
trica estará disponível em 
oito unidades de saúde já a 
partir da segunda-feira, dia 
6 de fevereiro, enquanto 
durarem os estoques. Para 
receber a dose de reforço, 
a criança deve ter recebi-
do a segunda dose há pelo 
menos quatro meses. 

A pactuação de incluir a 
dose de reforço para este 
público foi definida pela 
Secretaria Estadual da 
Saúde. Com a ampliação, 
os estoques atuais da vaci-
na Pfizer pediátrica serão 
disponibilizados para apli-
cação da segunda dose e a 
dose de reforço do público 
de 5 a 11 anos. 

Os imunizantes estarão 

disponíveis de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 16h, 
nas unidades de saúde 
(ESF) do Roque Viola, Jar-
dim Arapuã, Novo Mun-
do, Paraíso, Municipal, 
São Jorge, Jacb e Núcleo 
Central de Saúde (Jardim 
Monterey). É necessária 
a apresentação do cartão 
SUS, CPF e carteira de 
vacinação.

Essa nova fase da cam-
panha de vacinação foi 
retomada após o governo 
de São Paulo receber 2 mi-
lhões de doses da Pfizer 
nesta semana. A quanti-
dade de doses enviada ao 
estado de São Paulo pelo 
Ministério da Saúde ainda 
não é suficiente para aten-
der todo o público de 5 a 
11 anos, mas é possível 
iniciar a imunização de 
reforço deste público. 

A Secretaria Estadual de 

Saúde de São Paulo estima 
que 2,3 milhões de pessoas 
estão com a segunda dose 
de vacina atrasada. Outros 
8,9 milhões não voltaram 
para tomar a terceira dose 
e 14,2 milhões não recebe-
ram a quarta dose.

“Sempre priorizamos 
incentivar a vacinação da 
população e, aos poucos, 
vamos ampliando nosso 
calendário e alcançando 
cada vez mais a cobertura 
vacinal ideal, não só con-
tra a covid-19, mas contra 
outras doenças também. 
Vacinas salvam vidas, por 
isso pedimos aos pais que 
levem os filhos para serem 
vacinados e que também 
se vacinem, caso estejam 
com alguma das doses 
atrasadas”, alertou a secre-
tária municipal de Saúde, 
Nilva Gomes Rodrigues 
de Souza.

Dose de reforço da vacina contra Covid-19 
estará disponível para crianças de 5 a 11
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UNIDOS
CONTRA

A DENGUE 
Prevenir é nossa

responsabilidade. 
Coloque areia no
prato das plantas

Embale objetos que
acumulem água

Seque áreas que
acumulem água

 Mantenha a caixa
d'água tampada e as

calhas limpas
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