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Novo

Empreendimento
Sicoob Credimota inaugura em
Ourinhos sua segunda unidade

Marcília Estefani

N

a noite da quinta-feira,
19,
aconteceu em
Ourinhos a inauguração da nova agência
do Sicoob Credimota. O
evento foi transmitido online via Youtube e Facebook do Sicoob Credimota, diretamente das novas
instalações, na Avenida
Conselheiro Rodrigues Alves, nº 264.
Estiveram presentes Sr
Sonivaldo Grunzweig Pinto, Presidente do Conselho de Administração
do Sicoob Credimota, Sr
Emerson Ferrari, Diretor
Executivo, Sr Wagner de
Oliveira Moraes, representando a Câmara Municipal de Ourinhos e Robson Martuchi, Presidente
da Associação Comercial
e empresarial da cidade.
O evento reuniu também
as equipes de colaboradores das duas agências. Frei
Antônio Carlos Ribeiro e
Pastor Thiago Guimarães
marcaram presença com
momentos de meditação da
palavra de Deus e bênçãos
ao novo empreendimento.
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Processo
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Reeleito, prefeito Lucas Pocay
comemora vitória em Ourinhos
Marcília Estefani

A

pós finalizada a apuração dos votos, na
noite do domingo,
15, foi oficializada a
vitória do candidato Lucas Pocay Alves da Silva, atual prefeito de Ourinhos, que concorreu
pela coligação “Melhor gestão,
você faz parte dessa evolução”,
composta por MDB, DEM, PSD
e PP e tem como vice-prefeito,
o professor Lucas Shoiti Suzuki.
A reeleição foi comemorada
antes mesmo da oficialização
pelo TSE, através de levantamento feito pelos fiscais que
acompanharam a apuração realizada no Ginásio de Esportes
Monstrinho.
Lucas Pocay, seus apoiadores
e muitos eleitores realizaram
uma carreata pelas ruas da cidade, rumo à casa de seus pais,
Claury Alves da Silva e Bete Pocay, no Jardim Paulista.
Lucas teve 65,65% dos votos,
disputou o cargo de prefeito
com o Professor Robson Sanches, do Patriota, que contabilizou 34,35% dos votos válidos,
um total de 18.137 votos.
Segundo o prefeito, seu próxi-

mo mandato seguirá o mesmo
ritmo da gestão atual, sempre
pensando no futuro, buscando
uma cidade com mais oportunidades, mais justa, mais feliz
para o povo. “O trabalho continua, nos mantivemos firmes
com a verdade e respeito, e
o povo confirmou isso nas urnas”, declarou.
O candidato Professor Robson Sanches se mostrou muito grato a sua coligação, aos
candidatos que estiveram a
seu lado, à todas as pessoas que acreditaram nos seus

O candidato do PSD
comemorou a vitória antes
mesmo do resultado oficial
ser divulgado pelo TSE
projetos, nas suas propostas
e afirma que está de cabeça
erguida para a próxima eleição. “Eu estava apto sim a assumir a prefeitura de Ourinhos
junto com Dr Salim, e a gente
tá mais preparado com certeza para nas próximas eleições

estar aí novamente. Desistir
jamais!”, disse ao Negocião.
Com relação à Câmara Municipal ourinhense, houve uma
renovação de praticamente
50% das cadeiras da casa de
leis, que terá uma maior participação das mulheres, com a
reeleição da vereadora Raquel
Spada, e as novas integrantes
Nilce Protetora dos Animais e
Roberta do Coletivo Enfrente.
Confira quem são os cinco
novos integrantes da casa
de leis.
Furna Beco da Bola” (DEM)
Fernando Rossini, o “Furna
Beco da Bola”, tem 41 anos, é
empresário na cidade de Ourinhos, foi eleito com 1382 votos.
Guilherme Gonçalves (PODE)
Guilherme Andrew Gonçalves da Silva, tem 29 anos,
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servidor público municipal, formado em gestão pública e formando em sociabilidade e trabalho com família, eleito com
1151 votos.
Nilce Protetora das Animais
(PSD)
Nilce Araujo Garcia, 50 anos,
há mais de 20 anos se dedica
à causa animal na cidade de
Ourinhos, desde 2016 montou
a “Turminha do Cafofo”, abrigo
para cães, obteve 1122 votos.
Borjão (PSD)
Luiz Donizetti Bengozi, 62
anos, servidor público aposentado, empresário e atual presidente do Clube Balneário Diacuí, foi eleito com 1018 votos.
Roberta do Enfrente (PT)
Roberta Stopa, 40 anos, assistente social, representante do coletivo Enfrente! formado por mais
quatro integrantes, Andréia dos
Santos, Camilla Zaina Drumond,
Danilo dos Santos e Marisa Barletto, que trazem para 2021 uma
proposta inovadora de um mandato coletivo, baseado na opinião
e no trabalho do grupo. O coletivo
recebeu 1058 votos.

dos da eleição se deu por conta
de um problema no sistema de
transmissão de dados do TSE
(Tribunal Superior Eleitoral).
O Ministro Luis Roberto Barroso, presidente do TSE, afirmou
durante coletiva de imprensa
que o atraso na divulgação dos
resultados das eleições foi um
“Pequeno acidente sem nenhuma vítima”, pois a divulgação
dos resultados das eleições
municipais estava atrasada por
causa de um problema no processador de um dos computadores.
Em Ourinhos, de um total de
58.578 votos, foram contabilizados: 2416 (4,12%) de votos
brancos, 2.170 (3,70%) de votos nulos, 21.726 (27,05%) de
abstenções. Total de votos válidos 53.659 (91,60%)

Latinha (PP)
Valter do Nascimento, 59
anos, vendedor de comércio
varejista e atacadista, eleito
com 967 votos.
Gil Carvalho (PL)
Giovanni Gomes de Carvalho, 42 anos, natural de Ourinhos, ensino médio completo,
foi eleito com 699 votos.
Esses são os novos vereadores que se unirão aos
veteranos: Enfermeiro Alexandre (PSD), Alexandre Zóio
(Republicanos), Raquel Spada
(PSD), Anísio Felicetti (PP),
Santiago (DEM), Cícero Investigador (Republicanos), Éder
Mota (MDB), Carlinhos do Sindicato (MDB),
Processo eleitoral tranquilo
Apesar de um pouco mais demorada por conta das medidas
de prevenção ao coronavirus e
algumas mudanças nas sessões
de votação que muitos eleitores
viveram, segundo a Chefe do
Cartório Eleitoral de Ourinhos,
Rafaela Benck Biagini, o processo eleitoral deste ano foi tranquilo, sem substituições de urna. A
única intercorrência foi uma prisão por boca de urna nas imediações da escola Caic.
Ainda segundo Rafaela, a demora na divulgação dos resultade 21 a 27/11/2020 07

Tragédia
Mototaxista morre em Ourinhos
após colidir com caminhonete

Marcília Estefani

O

mototaxista
Matias Alves
de Oliveira,
41 anos, morador da Vila São Luiz,
faleceu na quarta-feira,
18, por volta das 12h30,
após colidir contra uma
caminhonete Chevrolet
D 10 na Rua Júlio Mori,
Jardim Ouro Verde, próximo ao cruzamento da
Avenida Horácio Soares.
A vítima trafegava
pela referida via, sentido bairro-centro com
uma passageira, e antes de chegar ao cruzamento da Avenida Horácio Soares colidiu de
frente com a caminhonete, que transportava
um animal.

O condutor faleceu
ainda no local e a mulher que estava na garupa foi socorrida pelo
SAMU até a Santa
Casa de Ourinhos em
estado grave.

Rio Pardo. O condutor
e seu acompanhante,
ambos de Piraju, não
se feriram.
Matias era casado e
não deixa filhos. Segundo o irmão Márcio Alves

O acidente aconteceu na Rua Júlio
Mori, próximo ao cruzamento da
Avenida Horácio Soares
B.F.B. passou por
duas cirurgias, uma
para retirada do baço
que foi rompido e outra
ortopédica, e seu estado de saúde é estável,
de acordo com a assessoria do Hospital.
Segundo populares, a
caminhonete tinha placas de Santa Cruz do

Matias Alves de Oliveira, 41 anos era
morador da Vila São Luiz

de Oliveira, o mototaxista era mais que um
irmão, era um grande
amigo, sempre muito
prestativo com todos.
“Ainda estamos sem
chão, ele vai fazer muita
falta, era muito querido,
ficamos supresos com
as manifestações de carinho que ele recebeu”.

O ADEUS À MATIAS

Mototaxistas da cidade prestaram
a última homenagem ao amigo
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O mototaxista Matias Alves de Oliveira foi
sepultado na quinta-feira, 19, às 11h00, sob
forte comoção e homenagens dos amigos e
companheiros de profissão.
Os mototaxistas da cidade se uniram e percorreram várias ruas da cidade, seguindo
até o Cemitério Municipal, onde o amigo foi
velado e sepultado.
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VACINAÇÃO
Campanha de vacinação contra a
poliomielite termina dia 30

Da redação

A

Secretaria Municipal de Saúde de Ourinhos estendeu até o dia 30 de novembro a Campanha de Vacinação contra a poliomielite para crianças entre 1 a 5 anos de idade. Segundo a Vigilância Epidemiológica, é preciso
que haja maior participação dos responsáveis pelas crianças entre 2 a 3
anos, pois aproximadamente 30% ainda não foram até um Posto de Saúde para tomar a vacina.
ONDE VACINAR
As doses do imunizante estão disponíveis gratuitamente nas seguintes unidades:
UBS Parque Minas Gerais, UBS CAIC, UBS Vila Brasil, UBS Vila São Luiz, UBS Vila
Margarida, UBS Vila Odilon, UBS COHAB, UBS Jardim Itamaraty e no Centro de
Saúde I (Postão Central). O horário de funcionamento dos Postos é de segunda a
sexta-feira das 9h às 17h.
A DOENÇA
A poliomielite é uma doença causada por vírus e que é altamente contagiosa. Ela
também é chamada de “paralisia infantil” e causa danos permanentes às crianças
infectadas, pois não tem cura. A única forma de se prevenir é tomando a vacina.
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Aproximadamente
30% das crianças
ourinhenses
ainda não
tomaram a dose
da vacina
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VIVA O NATAL
A

ACE realiza coletiva de imprensa para dar
detalhes sobre a Campanha “Viva o Natal”

Associação Comercial
e Empresarial de Ourinhos (ACE) realizou
na última quarta-feira
(18) uma coletiva de imprensa
para dar detalhes sobre a Campanha “Viva o Natal – Como se
fosse a primeira vez”, que a entidade iniciará a partir da próxima
segunda-feira, 23. O evento contou com a presença do presidente da ACE, Robson Martuchi, dos
diretores Frednês Corrêa Leite e
Adilson Garcia Lopes, e do gerente Gilvano Silva.
Estiveram presentes os veículos de comunicação, TV TEM/Globo, Itaipu FM, Jovem Pan FM, Divisa FM, Notícias Ourinhos, Passando a Régua, Jornal Negocião e
Jornal Tribuna Regional. Os patrocinadores da campanha são
as empresas CCO Circular Cidade de Ourinhos, Colégio Bagozzi, Hipermoto, Fiat APJ, Sicred e
Hotel Farol do Lago.
De acordo com o presidente da
ACE, Robson Martuchi, a campanha de Natal é para todos. “Nossa Campanha Viva o Natal tem
como objetivo dar oportunidade
de toda a população de Ourinhos
e região participar, sem que, obrigatoriamente, tenha que comprar
nas lojas participantes. Nosso
intuito é valorizar o comércio da
cidade e também prestigiar os
consumidores com prêmios”, explicou Martuchi.
Foram apresentadas as três
vertentes da Campanha da Natal
A campanha deste ano acontecerá dentro de três modalidades:
a promocional, em que as pessoas poderão concorrer a vales
compra a partir do aplicativo que
a ACE acaba de lançar; a digital,
estimulando crianças a enviarem
vídeos com mensagens ao “Papai Noel”, através do Facebook da

Fernando Cavezale apresenta detalhes da campanha, junto com o presidente
da ACE, Robson Martuchi e do diretor Frednês Corrêa Leite

ACE, com mensagens positivas
para o mundo; e a que promoverá
um antigo costume local de decorar as fachadas das residências.

R$ 12 mil em
vales compra e
fim de semana
em hotel
fazenda serão
os prêmios dos
ganhadores
Ação Promocional
Dentre as premiações, será sorteado um total de R$ 11 mil em
vale compras para clientes que
baixarem o aplicativo ACE Ourinhos (https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.foneja.associacao.sp.ourinhos)
e fizerem a leitura de 5 QR Code
que estarão em banners nas lojas participantes, sem a necessidade de compra.
O sorteio será realizado no dia
18 de dezembro, na sede da ACE

Ourinhos, à Av. Dr. Altino Arantes,
589, e divulgado pela imprensa,
site e redes sociais da ACE. “Nós
resolvemos sortear antes do Natal, para que os contemplados
tenham a oportunidade de investir o prêmio para melhorar o
seu Natal, naquilo que ele estiver
precisando, o que também vai
beneficiar as lojas participantes”,
explicou Robson Martuchi.

a nossa economia seja beneficiada, gerando mais negócios, emprego e renda para a população”,
pontuou Robson Martuchi.

Decoração Natalina
A iniciativa pretende resgatar a
tradição da decoração de residências com motivos natalinos. “Em
1995, quando a ACE promoveu
pela primeira vez um concurso
semelhante, Ourinhos foi destaque até no Jornal Nacional, junto
com Gramado/RS, Petrópolis/RJ
e Curitiba/PR”, lembrou o presidente da ACE, Robson Martuchi.

Objetivo
Estimular um clima de confraternização, unidade e alegria na
cidade de Ourinhos a partir da
temática natalina e das decorações especiais nas residências,
compondo as ações promocionais do Comércio de Ourinhos.

O tema mexe mesmo com a
emoção e o interesse das pessoas e da mídia e foi tema de uma
extensa reportagem no telejornal
Tem Notícias da TV TEM (Globo)
na quarta-feira, 18. “Os nossos
esforços serão sempre em promover o que Ourinhos tem de melhor para que, no final das contas,

A ACE elaborou um regulamento para o concurso, que contará
com comissão julgadora e prêmio de um final de semana no
hotel fazenda Farol do Lago, em
Piraju. Confira as regras:

Como participar
Conforme os critérios do regulamento, o participante deve residir em Ourinhos, preencher a ficha de inscrição online com seus
dados e anexar um vídeo de
sua casa decorada, concordando com as regras do concurso
e com a avaliação que será feita
por uma Comissão Julgadora escolhida pela ACE.
Das inscrições:
A inscrição deverá ser realizada única e exclusivamente através do aplicativo ACE Ourinhos
(Google Play e Apple Store), clicando no ícone “Concurso Casa
Decorada”, fazendo sua inscrição e anexando um vídeo de até
60 segundos de duração, no máRepresentantes da imprensa
e os patrocinadores
estiveram presentes
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ximo, apresentando a decoração
da fachada da residência inscrita. O prazo para inscrições é de
25/11/2020 a 10/12/2020.
Do julgamento
A avaliação das decorações inscritas e a escolha da casa vencedora ficarão a cargo de uma Comissão Julgadora convidada pela
ACE Ourinhos, formada por profissionais ligados às áreas de arquitetura, design, artes plásticas,
marketing e um representante da
ACE, cujos nomes serão divulgados somente após o julgamento,
podendo ser substituídos a qualquer tempo conforme decisão da
promotora do concurso. Primeiramente, os jurados farão uma
pré-seleção das casas inscritas a
partir dos vídeos enviados pelos
participantes, podendo selecionar
a seu critério de 5 a 10 casas para
visitas in loco, a fim de auxiliar nas
avaliações. As notas serão de 1 a
5 para cada um dos critérios:
1 - Adequação ao tema natalino;
2 - Criatividade e Inovação;
3 - Sustentabilidade do projeto.
As visitas poderão ocorrer entre os dias 7 e 12 de dezem-

bro de 2020, impreterivelmente.
Será indicado(a) pela ACE
entre os jurados o(a) presidente da Comissão Julgadora, cabendo a ele(a) o voto de Minerva,
em caso de empate. Não serão
divulgadas as demais classificações sob nenhuma hipótese.
Qual é o prêmio?
O responsável pela inscrição
da casa vencedora, que será
definida pela maior somatória
de pontos considerando os 3
critérios de avaliação, receberá
como prêmio um final de semana (sexta/16h a domingo/16h),
compreendendo 2 (duas) diárias no Hotel Fazenda Farol do
Lago, localizado no município de
Piraju/SP, incluindo estadia para
até 3 pessoas adultas com pensão completa (café da manhã,
almoço e jantar), no período entre março e maio de 2021, cuja
confirmação de reserva deverá
ser feita com pelo menos 60 dias
de antecedência, sujeito a disponibilidade de vaga. O prêmio
descrito acima é intransferível
e não reversível em dinheiro ou
qualquer outra forma de benefício. Quaisquer decisões não

O gerente, Gilvano Silva, explica algumas
funcionalidades do novo App da ACE

constantes do presente regulamento ficam a cargo e critérios
exclusivamente dos promotores
deste Concurso.
Quando será divulgado o
vencedor?
A divulgação será feita no dia
18/12/2020 na sede da ACE Ourinhos, à Av. Dr. Altino Arantes,
589, e divulgado pela imprensa,
site e redes sociais da ACE.

No concurso das mensagens
ao Papai Noel
O vencedor também ganhará
um vale compra no valor de R$
1.000,00. Podem participar crianças de até 12 anos, que deverão
enviar um vídeo com mensagens
ao “Papai Noel”, através do Facebook da ACE, com mensagens
positivas para a cidade, para o
mundo, para a comunidade em
geral.
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FEMM
50 anos

Momento histórico para a FEMM:
Há mais de 10 anos, no dia 24 de junho de 2010, a Fundação Educacional
Miguel Mofarrej adquiriu o prédio do
Colégio Santo Antônio. Um sonho acalentado durante décadas pelos industriais Roque Quagliato e Nildo Ferrari
(in memorian).

Transcrevemos nesta edição, na íntegra, a matéria sobre a aquisição do prédio, publicada no livro FEMM 40 anos.
Um momento histórico que tivemos a
honra de participar e registrar (texto e
fotos) como jornalista da FEMM. Uma
emoção para uma ex-aluna do Colégio.

Roque Quagliato e Gustavo Teixeira Neto com as irmãs Anna e Soeli ao lado da imagem da Madre
Paulina, no saguão de entrada da sede geral da Congregação, após assinatura do contrato

FEMM adquire prédio do
Colégio Santo Antônio

O

prédio da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, onde há mais de 60
anos funciona o Colégio Santo Antônio, foi adquirido pela Fundação
Educacional Miguel Mofarrej no dia 24 de
junho de 2010. A formalização da compra foi realizada na sede geral da Congregação, no Bairro Ipiranga, em São
Paulo, pelo industrial Roque Quagliato,
presidente da FEMM e pela madre superiora geral Anna Tomelin. O contrato
de aquisição do prédio também levou as
assinaturas do vice-presidente da Fundação industrial Nildo Ferrari (falecido), do
então gerente administrativo e financeiro
da instituição, professor Gustavo Teixeira
Neto, e da madre conselheira geral Soeli
Werber Machado.
A cerimônia de assinatura selou a concretização de um sonho acalentado há
anos pelos dirigentes da FEMM, que de14
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sejaram, com esta aquisição, além de
preservar um importante patrimônio histórico do município, manter uma tradição
de ensino semeada pela Congregação.
Sonho realizado
Na assinatura do contrato, Roque Quagliato expressou sua alegria e emoção de
como presidente da FEMM, representar a
comunidade ourinhense, na consolidação
de um passo importante para a instituição, que há 40 anos se dedica à Educação. “Todos nós temos um sonho. Quando assumimos a Fundação, há 20 anos,
o Nildo como presidente e eu como vice,
nunca imaginei que a Educação seria o
objetivo maior de minha vida. Hoje, digo
convicto, que sou um homem apaixonado pela Educação, sentimento compartilhado pelo meu companheiro Nildo. Por
conta desse sonho, nós empreendemos
muitas lutas e, felizmente, as conquistas
recompensaram todas as dificuldades.

Esse foi um momento muito significativo
para todos nós da FEMM, especialmente
para mim e para o Nildo, pois nos dedicamos voluntariamente à ela. Assumimos,
com a Congregação, o compromisso de
dar continuidade ao trabalho realizado
pelas Irmãs e de zelar para que o prédio e as demais dependências adquiridas
sejam preservadas e melhoradas para
atender os objetivos de proporcionar uma
educação de excelência”.
A aquisição incluiu também a Capela
Santo Antônio e a casa das Irmãs, na rua
Rio de Janeiro.
Laços de amor com Ourinhos
A FEMM como reconhecimento e profunda gratidão pelo legado das Irmãzinhas
da Congregação da Imaculada Conceição, registra sua homenagem às Irmãs
Vivalda, Clélia e Loiola que acompanharam a trajetória da instituição até 2010,

como grandes colaboradoras e incentivadoras do trabalho empreendido pelos
instituidores, mantenedores, dirigentes,

professores e funcionários. A Irmãs muito
fizeram por Ourinhos e pela comunidade;
os laços da Congregação com a cidade

continuam fortes e sempre serão mantidos, por meio do trabalho educacional e
da formação de nossos jovens.

O industrial Roque Quagliato e o então gerente administrativo e financeiro da FEMM
professor Gustavo Teixeira Neto com a Superiora Geral Anna Tomelin e a Conselheira
Geral Soeli Werber Machado no momento da assinatura do contrato

A Congregação está presente em 10 países do mundo

A

Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição,
alicerçada no lema de sua fundadora, Madre Paulina
(canonizada pelo Papa João Paulo II, em Roma, no dia
19 de maio de 2002) – “Nunca jamais desanimeis, embora venham ventos contrários” – reúne 470 religiosas e está presente
em 10 países. Atualmente, a Congregação mantém cinco colégios no Brasil – dois no Rio Grande do Sul, nas cidades de
Santa Maria e Sapucaia; dois em Santa Catarina, nas cidades

de Itajaí e Florianópolis e um em São Paulo, o Regina Mundi,
no Anchieta.
A Sede Geral, em São Paulo, ocupa uma área nobre do Bairro Ipiranga. Conta o prédio da administração, uma Capela, o
Memorial da Madre Paulina, o Centro de Encontros e Retiros
e o Educandário Sagrada Família. Na Sede Geral, funcionam
diversos projetos da Rede Madre Paulina, voltados, especialmente, aos jovens e às mulheres.
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O crime aconteceu na rotatória do
bairro Conego Nazareno, na Avenida
Perimetral em Ipaussu

HOMICÍDIO

Morador de Ipaussu é morto com três golpes de faca.
Autor do crime é preso em flagrante.

Marcília Estefani

M

arcos Aparecido
Neves, 42 anos,
mais conhecido
por
“Tiquinha”,
morador de Ipaussu, morreu
na noite da quinta-feira, 19,
após ser gravemente ferido por
três golpes de faca. O autor do
crime, Diony Marcelino Pinto,
32 anos, também morador de
Ipaussu, tentou se esconder,
mas foi preso em flagrante.
A vítima, que já possuía extensa ficha criminal, morava
na Rua Ângelo Luchini, deu
entrada na Santa Casa de
Ipaussu com lesões nas costas, que teria perfurado o pulmão, no rosto e na “subclavicula”, entre o pescoço e peitoral.
Devido à gravidade dos ferimentos, Tiquinha seria transferido pelo SAMU até a Santa Casa
de Ourinhos, mas não resistiu,
falecendo por volta das 20h30.

e buscas o culpado foi preso.
Investigadores de Ipaussu,
após informações sobre o homicídio, registrado no Plantão de Polícia de Ourinhos,
através de rápida investigação chegaram ao nome do
autor do crime, identificado
por Diony Marcelino Pinto,
32 anos, também morador de
Ipaussu.
Após insistentes buscas, os
policiais encontraram a namorada do acusado, que telefonou ao mesmo dizendo que os
civis estavam a sua procura.
O rapaz achou por bem se
entregar, tendo os policiais se
dirigido até o local onde se encontrava o acusado, na casa
de sua avó. Ele não resistiu e
confessou o crime de assassinato, dizendo estar arrependido, indicando inclusive onde

praticou o crime, na rotatória
do bairro Conego Nazareno,
na Avenida Perimetral em
Ipaussu.
Tudo aconteceu quando
Diony foi cobrar de Tiquinha
uma conta de luz e eles acabaram brigando.

O rapaz foi conduzido até a
Delegacia de Polícia de Ipaussu juntamente com sua namorada (testemunha), onde foi
autuado em flagrante por homicídio e posteriormente encaminhado à Cadeia Pública
de São Pedro do Turvo, onde
ficará à disposição da justiça.

Após insistentes investigações

Local onde a vítima caiu após
ser gravemente ferida
16
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EDUCAÇÃO

Colégio Saber

oferece Bolsa de Estudos
para alunos da Rede Pública
Superar desafios!
Este parece ser o eterno objetivo da educação brasileira.
Embora os profissionais da
educação tenham atuado de
forma inovadora durante o ano,
em muitos casos a metodologia
utilizada parece não ter gerado
os resultados previstos pela legislação. Segundo o Secretário
Estadual da Educação, Rossieli Soares, as escolas precisarão
desenvolver um plano de recuperação de dois anos, garantindo a
aprendizagem dos alunos, inclusive considerando a reprovação,
em alguns casos.
Após analisar o rendimento
escolar de seus mais de 3.500
alunos, o Grupo A Educacional,
mantenedor do Colégio Saber
de Ourinhos, verificou que não
precisará seguir este caminho.
A diretora do colégio, Juliana
Braz, afirma que a metodologia
de Aprendizagem a Distância utilizada pelo grupo garantiu um nível de aprendizagem compatível
com as atividades presenciais, o
que foi comprovado através das
avaliações quadrimestrais e por
pesquisa realizada junto aos pais.
“Cada aluno se adaptou com
a situação ao seu modo. Houve
alguns casos de queda de rendimento e precisamos agir pontualmente para atendê-los, em compensação, tivemos muitos outros
em que os alunos se adaptaram
muito bem, superando nossas
expectativas e obtendo resul-

tados expressivos”, diz Juliana
Braz.
Um dos segredos da metodologia adotada pelo Grupo A foi o
ensino híbrido e a mediação individualizada. Segundo Juliana,
atividades virtuais são intercaladas com práticas individuais,
sempre acompanhado de perto
pelos professores, que utilizaram
diversos meios de interação com
cada aluno e sua família.
Processo Seletivo para Bolsa
de Estudos
Preocupados com o desafio que
os estudantes das redes públicas
terão para 2021, o Grupo A Educacional decidiu por colaborar
neste processo e está ofertando
um amplo programa de Bolsa de
Estudos, que acolherá 15 alunos

da rede pública em sua unidade
de Ourinhos.
“Queremos que a excelência
de nossa educação seja compartilhada com a comunidade, como
forma de colaborar com a sociedade e diminuir as injustiças sociais.” - Diz Gustavo Lian, presidente do Grupo A Educacional.“
Ações sociais não são novidade para esse grupo, que já administra dez Centros de Educação
Infantil na cidade de São Paulo,
em parceria com a prefeitura e
mais duas unidades em parceria
com uma entidade assistencial.
“Queremos agora é trazer um
pouco desta filosofia de trabalho
para Ourinhos.” – diz Lian.
Garantindo bolsas de até 70%,
o Processo Seletivo ocorrerá entre os dias 16 e 30 de novembro,
está aberto a todos os alunos
que cursarão o Ensino Fundamental em 2021 e que foram matriculados em escolas das redes
públicas nos últimos dois anos.
“A novidade deste ano é que
não teremos provas presenciais,
mas uma avaliação diagnóstica
virtual, com posterior entrevista presencial com a família.” –
orienta Juliana Braz.
Para aquelas famílias que desejam matricular seus filhos em
uma escola privada, esta parece
ser uma excelente oportunidade.
SAIBA MAIS ACESSANDO:
www.bit.ly/BolsaSaber
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MAIS DE 50
54 municípios têm prefeitos eleitos com o
apoio do Deputado Federal Capitão Augusto

Da redação

A

s eleições municipais deste ano
revelaram o grande apoio e
prestígio que o deputado federal
ourinhense Capitão Augusto tem
em todo o estado de São Paulo.
Entre os candidatos ligados aos rodeios
(82 vereadores eleitos), aliados suprapartidários e do seu Partido (PL), 115 policiais
militares e amigos, no total, 54 prefeitos e
422 vereadores foram eleitos.
A relação completa e os municípios onde

Além destes prefeitos,
422 vereadores
também alcançaram
uma cadeira no
legislativo com o
apoio do deputado
ourinhense
foram eleitos os prefeitos no estado de São
Paulo, você vê nessa página.
Segundo o deputado, esse trabalho começou há dois anos, após sua reeleição,
quando se montou 170 diretórios no Estado de São Paulo: “Isto dá uma base muito
sólida para as próximas eleições, pois na
última eu não tinha um terço desta quanti-
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dade de prefeitos e vereadores eleitos. Pra
nós foi uma eleição excepcional em termos
de força e de aliados políticos, com certeza, colheremos muitos frutos deste trabalho”, garantiu Capitão Augusto.

Fim de Ano na

UATI-UNIFIO

Evento on line terá comemoração dos 15 anos da UATI,
lançamento de livro digital e entrega de certificados

A

Universidade Aberta à Terceira Idade do Centro Universitário UNIFIO – UATI-UNIFIO realizará na próxima quinta-feira, 26 de novembro, o
tradicional evento de final de ano que
desta vez, em decorrência da pandemia, será on line.
O evento que poderá ser acompanhado pelas redes sociais, no horário das 14 às 16 horas, foi idealizado como sempre, com muito carinho,
pela coordenadora Gerda Kewitz e
corpo docente da UATI, com a participação das alunas e terá todo apoio
e suporte do Núcleo Tecnológico de
Educação Aberta (NTEA) e do Departamento de Comunicação UNIFIO
(WebUNIFIO).
A programação on line vai acontecer no Auditório do Salão do Juri, na
Central de Aulas 2, do Centro Universitário UNIFIO e contará com as presenças dos dirigentes da Fundação
Educacional Miguel Mofarrej (FEMM)
e UNIFIO.
As alunas que acompanharão o
evento on line, de suas casas, vão ter
a oportunidade de participar do lançamento do livro digital Livro E-book
“Jogos Poéticos”, organizado pelo

professor Ricardo Gessner, de Literatura, sob a coordenação de Gerda
Kewitz e de comemorar os 15 anos
de fundação da UATI.
O livro, contendo 220 poemas produzidos pelas alunas, representa
mais uma importante produção literária da UATI que já editou e lançou
seis obras.
No decorrer do evento as alunas vão
declamar poesias do livro escrito por
elas e apresentar músicas coreografadas pela professora Daniele Montuleze e, também, uma performance
idealizada pela professora Michelli
Roli que preparou uma dança, baseada nos anos 50/60.
Também haverá entrega virtual do
certificado pela Pró-Reitora UNIFIO
Glauka Archangelo.
O evento terá encerramento simbólico comemorando os 15 anos da
UATI-UNIFIO, com a participação
presencial da coordenadora Gerda,
professores e dirigentes da instituição, seguindo rigorosamente o Protocolo de Segurança estabelecido pela
UNIFIO, atendendo as orientações
dos órgãos sanitários e autoridades
da saúde.

A coordenadora da UATI Gerda Kewitz organizou o
evento juntamente com professores
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OCORRÊNCIAS
POLICIAIS
Por: Marcília Estefani

TRÁFICO
INTERNACIONAL

PRF prende
boliviano na
BR 153 no
município
de Ourinhos
transportando
folhas de coca

Da redação

A

Polícia Rodoviária Federal prendeu
um cidadão boliviano na manhã desta
segunda-feira (16), no km 339 da BR
153, no município de Ourinhos/SP.
Ele foi flagrado transportando aproximadamente 5 quilos de folhas do pé de coca. A prisão
ocorreu por volta das 11h30.
Durante patrulhamento pela BR 153, os policiais rodoviários federais abordaram um caminhão prancha, transportando um veículo Kia
Sorento, placas de São Paulo/SP. No interior
do caminhão estavam o condutor e dois bolivianos: o proprietário do automóvel (34 anos) e
sua filha menor (8 anos).

dução da droga conhecida como cocaína. Toda
a droga pesou 4,7 kg.

O condutor do caminhão disse aos policiais
que foi contratado para recolher o veículo com
pane mecânica em Maracaí/SP, e levá-lo para
São Paulo, capital.

O proprietário do automóvel assumiu a propriedade da mercadoria. Disse que as folhas de
coca seriam vendidas em São Paulo, para serem consumidas mascadas ou na forma de chá.

Durante a fiscalização, o boliviano afirmou
que estava vindo da Bolívia, onde foi visitar parentes, e que em seu trajeto passou pela cidade
fronteiriça de Corumbá/MS.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal de Marília. Com exceção da menor de 17
anos, todos os bolivianos estavam com a situação legal no país. Ela não estava acompanhada
dos pais, tampouco apresentou certidão de casamento com o homem que estava com ela no
porta malas.

Ao abrir a porta traseira do Kia, os policiais
localizaram um rapaz de 25 anos e sua esposa,
de 17 anos, ambos bolivianos, dormindo dentro
do porta-malas.
Ao vistoriar o interior do veículo, os policiais
localizaram debaixo do banco traseiro, 20 pacotes com folhas secas da planta erythroxylum
coca, conhecida popularmente como folhas de
coca, que possuem o princípio ativo para a pro-

As folhas secas da
planta erythroxylum coca
possuem o princípio ativo
para a produção da droga
conhecida como cocaína

Ela foi entregue ao Conselho Tutelar de Marília, para as providências cabíveis.
O proprietário da droga foi ouvido e liberado.
Ele responderá a inquérito policial por tráfico internacional de drogas. Se condenado, poderá
pegar uma pena de 5 a 15 anos de reclusão.

Debaixo do banco
traseiro do veículo foram
encontrados 20 pacotes
com folhas secas de coca
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TRÁFICO

PRF apreende carga de
cocaína avaliada em dois
milhões e meio de reais

Da redação

N

a tarde da quinta-feira (19), por volta
das 17 horas, no km
339.0 da BR 153, no
município de Ourinhos/SP, a
PRF apreendeu aproximadamente 20 quilos de cloridrato
de cocaína, representando um
impacto financeiro no crime
organizado na ordem de 2 milhões e meio de reais.
Os policiais abordaram um veículo Gm/Meriva Joy, conduzido
por um homem identificado por
J.S.S., de 33 anos, residente na
cidade de São Paulo/SP.
A equipe realizou uma verificação detalhada no veículo,
tendo em vista que o condutor
apresentava informações desencontradas sobre a origem e
destino da viagem. Atrás do para-choque traseiro os policiais
encontraram um fundo falso,
previamente preparado para o
transporte de ilícitos.

Dentro desse compartimento, localizaram 20 tabletes de
um pó branco, pesando ao total 21,32 kg, que submetido ao
narcoteste reagiu para cloridrato de cocaína.
O condutor do veículo admitiu
que tinha conhecimento da droga e que receberia 10 mil reais
para levá-la de Foz do Iguaçu/
PR para São Paulo/Capital.
Diante dos fatos, foram encaminhados veículo, preso e droga para o Plantão da Central de
Polícia Judiciária de Ourinhos,
para lavratura do flagrante.
O cloridrato de cocaína é o
primeiro produto obtido após
o refino da pasta base de cocaína. Possui alto valor para
o crime organizado, tendo em
vista a pureza da substância,
que devido à alta concentração
de cocaína é impróprio para o
consumo humano, devendo
ser adicionado a outras substâncias para ser revendido no
mercado consumidor.

Atrás do para-choque traseiro os policiais encontraram um
fundo falso, previamente preparado para o transporte de ilícitos

Submetido ao narcoteste, o produto reagiu para cloridrato de cocaína

Aproximadamente 20 quilos de cloridrato
de cocaína foram apreendidos
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Nossas felicitações
especiais à querida Aline
Galvani Carvalho que
comemora nova idade
neste domingo, 22 de
novembro, ao lado do
marido Rodrigo Fantinatti
Carvalho e dos familiares.
Saúde, paz e alegrias em
sua vida!
Aline com o marido
Rodrigo Fantinatti

24
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Rosana Fernandes

Parabéns a você

No rol de
aniversariantes da
semana está a nossa
querida amiga Rosana
Fernandes que brinda
nova idade no dia 25
de novembro, com
felicitações dos filhos
Natalie e Danilo,
familiares e amigos.

NOVA ETA

Tribunal de Justiça derruba liminar e libera
construção da Nova ETA de Ourinhos

Marcília Estefani

A

última semana foi marcada por
ações que, segundo a Prefeitura
e a SAE de Ourinhos, devem resolver de vez o problema da falta
de água na cidade. A retomada das obras da
nova ETA e um estudo para setorização do
sistema de distribuição de água, que irá reduzir perdas e ampliar a oferta do produto alimentam as esperanças dos ourinhenses.
O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo derrubou, na última terça-feira,
17, liminar proferida pela MM. Juíza Drª

Alessandra Mendes Spalding, da 2ª Vara
Civil de Ourinhos, que suspendeu no início
do mês de novembro, a licitação e o contrato de compras da Nova ETA de Ourinhos.
Desta forma, segundo a Prefeitura, será
possível dar continuidade às obras.
Em sua decisão, a desembargadora Vera
Angrisani, afirma que não observou irregularidades no processo licitatório, considerou
o valor da proposta da empresa vencedora
compatível com o praticado no mercado e
ressaltou que não cabe à empresa perdedora da licitação dizer quais critérios do edital caracterizariam maior vantagem e economia para a Administração.
“A medida é compatível
com o objeto do contrato e não frustra o caráter competitivo do
certame”, diz o documento, alertando
ainda que a capacidade técnica
exigida em edital
“tem por finalidade oferecer à
Administração a
segurança
de que
o

vencedor terá condições de cumprir com as
obrigações.”
Destacou ainda que a Mcs – Montagens,
Construções e Saneamento Ltda, empresa
que entrou com o mandado de segurança
contra o edital de compra da nova ETA, sob
a alegação de que foi prejudicada ao ser
inabilitada para participar da licitação, não
atendia dois requisitos necessários para
participar do certame.
“A referida empresa apresentou atestado
técnico emitido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo SP,
emitido em 3 de janeiro de 2011, onde no
item serviços realizados é descrito o fornecimento de equipamento ‘Fornecimento de
ETA convencional compacta, modular pré-fabricada, 45 l/s , não pressurizada com
montagem hidromecânica e execução de
base de alvenaria para sustentação, relatório de sondagem de solo e projeto estrutural de base”, sendo que esse volume corresponde a 22,5% (vinte e dois e meio por
cento), não atingindo o mínimo exigido para
participação no processo. Vale ressaltar
que a exigência de atestado de qualificação
técnica é previsto na súmula nº 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (...).
Além de não apresentar o atestado com a
vazão solicitada, a referida empresa não
menciona em seu atestado o tipo de seu
material utilizado na execução do serviço
executado.”
A magistrada salientou ainda que
“Não se observa, com a clareza
necessária, flagrante ilegalidade na decisão administrativa
de inabilitação da agravada
de 21 a 27/11/2020 25

que considerou não atendido o requisito de
capacidade técnica. Os critérios previstos
no edital são objetivos. O tipo de material
do equipamento para tratamento de água
está fundamentado em estudos técnicos.
Não será em mandado de segurança que
questões técnicas deverão ser definidas.
(...) Também não pode o Judiciário substituir-se ao administrador público. DEFIRO a
concessão de efeito suspensivo.”
Prefeitura afirma que Tribunal de Contas também alega que processo para
construção de Nova ETA está correto
Três dias após o Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo mandar retomar a
construção da Nova ETA de Ourinhos, foi
a vez do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo se manifestar favorável à continuidade da obra que, segundo o prefeito
Lucas Pocay, vai acabar definitivamente
com o problema da falta d’água na cidade.
A decisão do Conselheiro do Tribunal de
Contas diz que a paralisação de certames
licitatórios “só é cabível quando constatada
ilegalidade que prejudique a isonomia do certame ou capaz de determinar a eliminação de
potencial concorrente”, o que não ocorreu no
processo licitatório na contratação de empresa para a instalação da Nova ETA.
A decisão e o entendimento são as mesmas do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo.
Setorização do sistema de distribuição de água irá reduzir perdas e ampliar
oferta de água
A SAE finaliza até o final de 2020 a elaboração de amplo estudo para a Setorização do Sistema de Distribuição de Água de
Ourinhos. O objetivo é desenvolver ações
e novas obras para renovar a infraestrutura
da antiga rede de água.

Um sistema estudado e bem setorizado
contribui para ampliar a oferta de água e reduzir perdas no sistema de abastecimento,
através de uma e manutenção mais eficiente na reparação das rupturas diárias de adutoras, canos, tubulações, registros, válvulas.
Grande parte das interrupções do abastecimento por causa de reparos na rede de
água se deve a muitas ocorrências de canos rompidos e outras avarias cuja origem,
em sua maioria, se deve ao desgaste dos
materiais, tubulações de ferro e amianto
presente em quase toda cidade.
Além do custo social do transtorno da falta d´água nas torneiras, as deficiências na
infraestrutura de distribuição exaurida pelo
tempo têm custo financeiro e perda significativa de água tratada no sistema.
Através da setorização, para operações

Obras da Nova ETA devem continuar

de reparo de vazamentos por exemplo, pode-se delimitar minimamente a extensão
da interrupção do abastecimento por reparação ou manutenção. Desse modo, quanto menor for a área isolada durante a manutenção, menor será o impacto pela baixa
do fornecimento de água.
Os relatórios de setorização devem incluir
as memórias de cálculo e desenhos básicos, em que possam subsidiar tecnicamente a contratação e elaboração de projetos
específicos para a execução de obras, nos
próximos 30 anos.
Ação cível
Nos próximos dias deve haver também
novos desdobramentos sobre a Ação Civil Pública com tutela de urgência, nº
14.0358.0000048/2019-1, movida pelo Ministério Público de Ourinhos, onde o promotor Marcos da Silva Brandini, da Promotoria de Justiça do Consumidor de Ourinhos, pede a condenação da Prefeitura
do município e da SAE (Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos), por ineficiência na resolução do problema crônico de
falta d’água na cidade.
O promotor acredita que a nova ETA não
resolverá o problema de falta de água, que
consiste principalmente nos inúmeros vazamentos, que desperdiça quase 60% de
toda água tratada em Ourinhos. Ele pede,
portanto, que a obra seja paralisada, até
que o desperdício alcance a estabilidade e
fique entre 5% e 25%.
O inquérito deverá ser apreciado a qualquer momento e se o pedido for acatado
pela justiça, a obra poderá ser paralisada
mais uma vez.
Coincidência? – O Negocião questionou a
SAE e a Prefeitura, para saber se o projeto
de setorização divulgado foi motivado pela
ação Civil assinada pelo promotor Marcos
da Silva Brandini, porém não houve resposta.
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Receitas

Culinárias
BRIGADEIRO

INGREDIENTES: 140g de
chocolate meio amargo, 395g
ou 1 lata de leite condensado,
200g de creme de leite, 1 colher
de sopa de manteiga, 1 pitada
de sal.
MODO DE PREPARO: Em
uma panela, fogo mínimo, coloque 140g de chocolate meio
amargo em barra, em pedaços.
Junte 1 colher de manteiga, uma
pitada de sal e espere até o chocolate começar a derreter. Misture. Acrescente 1 lata de leite

condensado, misture
até ficar homogêneo e
aumente o fogo para
médio.
Mexendo
sem parar, tomando
cuidado para que
ele não grude no
fundo da panela,
não queime. Mexa até que ele
queira ‘desgrudar’, ‘soltar’ do
fundo da panela. Junte 200ml
ou 1 caixinha de creme de leite, e deixe ferver novamente até
começar a borbulhar. Se o brigadeiro pede uma consistência

mais
firme, para
rechear bolo ou enrolar, não
desligue o fogo e siga mexendo
por mais 3-4 minutos ou até que
ele queira soltar, desgrudar do
fundo da panela novamente.
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ADOLESCENTE

APRENDIZ

AMO-SIM abre cadastramento para nova turma em 2021
Da redação

A

Associação Mirim de
Ourinhos e Serviço
de Integração de Meninas abrirá cadastramento de candidatos a Guarda
Mirim (Adolescente Aprendiz)
para a Turma I 2021. Serão entregues 40 senhas por dia, entre
2 e 4 de dezembro de 2020, na
sede da Amo-SIM, Rua Amazonas, 205, a partir das 8h00.
As inscrições serão realizadas de 7 a 18/12. Serão aceitos
adolescentes nascidos entre
julho de 2005 e junho de 2006,

com escolaridade mínima do 9º
ano do Ensino Fundamental,
munidos dos seguintes documentos:
- Cópia da Certidão de Nascimento do adolescente;
- Cópia do RG e CPF do adolescente e responsável;
- Cópia do Comprovante de
endereço no município de Ourinhos;
- Declaração escolar 2020 recente;
- Comprovante de renda ou
Auto Declaração devidamente
assinada pelos responsáveis;
- Cópia do comprovante do

número do NIS dos usuários do
Bolsa Família;
- 2 fotos 3x4 recentes.
A divulgação da lista de selecionados acontecerá no dia 22
de dezembro.
O início do projeto está pre-

visto para os dias 20, 21 e 22
de janeiro de 2021, com oficina de formação para o mundo
do trabalho, reunião de pais e/
ou responsáveis e adolescentes selecionados, às 17h00 na
sede da Amo-SIM.
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ENSINO INTEGRAL
Escola Josepha Cubas e Recanto dos Pássaros
passam a oferecer ensino integral em 2021

Marcília Estefani

M

ais quatro escolas
estaduais da região
de Ourinhos passarão a fazer parte
do Programa de Ensino Integral
(PEI), e devem atender a população já no próximo ano letivo de
2021.
No município de Ourinhos já
existem três escolas que ofertam o Ensino Integral, que têm
a carga horária estendida (9h) e
fomentam o protagonismo juvenil
e o desenvolvimento cognitivo e
socioemocional, que são: Escola
Estadual Professor José Augusto
de Oliveira, Escola Estadual Professora Justina de Oliveira Gonçalves e Professora Esmeralda
Soares Ferraz.
Passam a fazer parte deste sistema: Escola Estadual Professora
Josepha Cubas da Silva, Escola
Estadual Professor Norival Vieira
da Silva (Recanto dos Pássaros),
Escola Estadual Professora Tere-
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zinha Mariano Magnani de Espírito Santo do Turvo e Escola Estadual Aparecido Gonçalves Lemos
de Canitar.
Em todo Estado de São Paulo
serão 400 novas escolas que vão
começar a funcionar a partir de
fevereiro de 2021 em tempo integral.
As novas escolas manifestaram
interesse em aderir ao programa
e obedecem aos critérios estabelecidos pela Secretaria da Educação, como ter mais de 12 salas de
aulas e atender a uma comunidade com maior vulnerabilidade socioeconômica.
Sobre o PEI
Pelo novo programa, os estudantes passam a ter uma matriz
curricular diferenciada que inclui
projeto de vida, orientação de estudos e práticas experimentais.
Há ainda clubes juvenis de acordo com temas de interesse como
dança, xadrez e debates.
Os alunos contam com o apoio

do professor tutor para fortalecer sua excelência acadêmica e
na orientação do projeto de vida.
Também frequentarão disciplinas
eletivas escolhidas de acordo com
seus objetivos.
A carga horária é de até nove
horas e meia – na rede regular, a
jornada é de cinco horas e quinze
minutos.

Estudos mostram que o ensino
integral aumenta a empregabilidade e renda dos egressos.
O investimento na modalidade
ainda é uma das metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação, que determinam que 50%
das escolas devem oferecer o ensino integral até 2024 e 2026, respectivamente.

CASAMENTOS
RONALDO BERNARDELI SILVA, brasileiro, natural de Cambará/PR, onde nasceu
no dia 26 de fevereiro de 1959, autônomo,
divorciado, residente e domiciliado na Av.
Domingos Camerlingo Caló, 1259, Vl. São
José, em Ourinhos/SP, filho de ORLANDO PEREIRA DA SILVA e de NAIR BERNARDELI SILVA; VALDENICE DE ARAUJO NASCIMENTO, brasileira, natural de
Rio de Janeiro/RJ, onde nasceu no dia 21
de fevereiro de 1971, autônoma, divorciada, residente e domiciliada na Av. Domingos Camerlingo Caló, 1259, Vl. São José,
em Ourinhos/SP, filha de MANOEL LEITE
DE ARAUJO e de HELENA GALDINO DE
ARAUJO.
Ourinhos, 12 de novembro de 2020.
FERNANDO HENRIQUE DE PAULA,
brasileiro, natural de Santo Antônio da Platina/PR, onde nasceu no dia 28 de agosto
de 1982, professor, solteiro, residente e domiciliado na Rua Elvira Ribeiro de Moraes,
198, Vila Operária, em Ourinhos/SP, filho
de JACIRA DE PAULA; CARLOS ALBERTO CORRÊA FILHO, brasileiro, natural de
São Caetano do Sul/SP, onde nasceu no
dia 19 de outubro de 1990, fisioterapeuta,
solteiro, residente e domiciliada na Rua Elvira Ribeiro de Moraes, 198, Vila Operária,
em Ourinhos/SP, filho de CARLOS ALBERTO CORRÊA e de VERA LUCIA DE JESUS
CORRÊA.
Ourinhos, 14 de novembro de 2020.
SINVAL RIBEIRO, brasileiro, natural de
Bandeirantes/PR, onde nasceu no dia 04
de junho de 1960, motorista, divorciado,
residente e domiciliado na Rua Construtor
Avando dos Santos, 28, Cj. Hab. Orlando
Quagliato, em Ourinhos/SP, filho de SEBASTIÃO RIBEIRO e de MARIA FERREIRA RIBEIRO; MARTA LOBEIRO NUNES,
brasileira, natural de Campo Grande/MS,
onde nasceu no dia 17 de abril de 1966, do
lar, divorciada, residente e domiciliada na
Rua Construtor Avando dos Santos, 28, Cj.
Hab. Orlando Quagliato, em Ourinhos/SP,
filha de AGOSTINHO DA MATA NUNES e
de DIRCE LOBEIRO NUNES.
Ourinhos, 19 de novembro de 2020.

FALECIMENTOS
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA – 01/11, 52 anos, pedreiro, residente e domiciliado na Rua Nilso
Gaspar, 99, em Ourinhos/SP, era
divorciado de Adalgiza Fatima Fabiano, deixou 2 filhas. O sepultamento foi realizado no Cemitério
da Saudade de Ourinhos/SP.
NIVALDO APARECIDO DIAS–
01/11, 53 anos, beneficiário do
aux. doença, residente e domiciliado na Rua Nilso Gaspar, 138,
Pq. Minas Gerais, em Ourinhos/
SP, era casado com Maria Angela
Crispim, deixou 7 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
NEUSA FÁBIO CURY – 03/11,
86 anos, pensionista, residente e domiciliada na Rua Vicente
do Amaral, 113, Jd. Matilde, em
Ourinhos/SP, era divorciada em
1ª núpcias de Oswaldo Sorace,
era viúva em 2 núpcias de Miguel Cury Filho, deixou 3 filhos.

O sepultamento foi realizado no
Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
ADELINA VALENTINA ROSA
DA LUZ – 04/11, 54 anos, do lar,
residente e domiciliada na Rua
República, 119, Vila Odilon, em
Ourinhos/SP, era casada com
Ovidio Carmo da Luz, deixou 3
filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério Municipal de
Jacarezinho/PR.
EDJO LUIZ FERRARI – 06/11,
63 anos, funcionário público estadual, residente e domiciliada
na Rua Orlando Migliari, 121, Jd.
Ouro Verde, em Ourinhos/SP,
era divorciado de Helena Iorico
Omori, deixou 1 filho. O sepultamento foi realizado no Cemitério
da Saudade de Ourinhos/SP.
AGEU CARRARA – 09/11, 89
anos, aposentado, residente e
domiciliado na Rua Orlando Azevedo, 400, Parque Minas Gerais,

EDITAL DE CITAÇÃO.
Processo Digital nº: 1003800-03.2016.8.26.0408.
Classe: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Alienação Fiduciária. Requerente: Banco
Santander (Brasil) S/A. Requerido: Marcos José
de Queiroz.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do
Foro de Ourinhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiano Canezin Barbosa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCOS JOSÉ DE QUEIROZ, Brasileiro,
CPF 258.068.438-74, com endereço à Rua Miguel
Durante Sobrinho, 84, Jardim Anchieta, CEP 19915550, Ourinhos - SP, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco
Santander ( Brasil ) S/A, alegando em síntese que o
executado lhe deve o valor de R$ 15.348,32 (atualizado em 01/03/2018). Encontrando-se o réu em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, após o que o arresto efetuado converter-se-á em penhora, independentemente de termo;
b) os honorários de advogado são arbitrados em 10%
sobre o valor em execução (art. 827 do novo CPC,),
com a advertência de que esta verba será reduzida
pela metade na hipótese de integral pagamento no
prazo supramencionado (art. 827, § 1º, do novo CPC);
c) o executado poderá apresentar defesa no prazo de
15 (quinze) dias, contados do dia útil seguinte ao fim
da dilação assinada, com oposição de embargos mediante distribuição por dependência (novo CPC, art.
915); d) o reconhecimento do crédito do exequente e
o depósito de 30% do valor em execução (incluindo
custas e honorários de advogado), no prazo para oferta de embargos, permitirá ao executado requerer seja
admitido o pagamento do saldo remanescente em até
6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (novo
CPC, art. 916). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de Ourinhos, aos 11 de maio
de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Conforme capítulo II, artigos 32 ao IOQ do estatuto ASSORO e conforme
dispõe o artigo 60 do código civil, eu, Dirceu Tomaz de Oliveira, presidente em
exercício da ASSORO, Associação Ornitológica Regional de Ourinhos, com sede à
Rua Tenente Barbosa ng 420, Água da Veada, Ourinhos SP, CONVOCO por edital os
senhores associados que estiverem com sua anuidade em dia junto a esta Entidade, nos termos da legislação em vigor, para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a
ser realizada no dia 13 de Dezembro de 2020 no escritório da ASSORO, localizado
na Rua Tenente Barbosa n? 420, Água da Veada, Ourinhos SP., com a primeira
chamada as 9h00min e segunda chamada as 9h30min.
Com a seguinte pauta:
ELEIÇÃO DO NOVO PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E CONSELHO FISCAL.
OBS:- A eleição será no regime de voto secreto, através de cédula específica para
este fim, depositada em urna lacrada até o final da assembleia as 12h00min
que será aberta imediatamente após este horário e apurado os votos, revelando
o candidato eleito que imediatamente nomeará sua nova diretoria, sendo que
eleitos e nomeados tomarão posse em16/12/20 quando termina o mandato da
atual diretoria.
Ourinhos, 20 de novembro de 2.020.

em Ourinhos/SP, era casado
com Guiomar Leocadio Carrara,
deixou 5 filhos. O sepultamento
foi realizado no Cemitério Memorial Garden de Ourinhos/SP.
MARIA APARECIDA GARCIA
CABRAL – 09/11, 86 anos, pensionista, residente e domiciliada
na Rua Cambará, 556, Jd. Matilde, em Ourinhos/SP, era viúva
de Abrahão da Silva Cabral, deixou 3 filhos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
SEBASTIANA RIBEIRO DE
MOURA – 11/11, 87 anos, do lar,
residente e domiciliada na Rua
Maria Flores Morales Moya, 196,
Jd. Tropical, em Ourinhos/SP,
era divorciada de Fernando José
Toledo de Moura, deixou 2 filhos.
O sepultamento foi realizado no
Cemitério da Saudade de Ourinhos/SP.
NEIDE DA COSTA CANDIDO
– 12/11, 45 anos, desempregada, residente e domiciliada na
Rua Barão do Rio Branco, 1212,
Vila Perino, em Ourinhos/SP,
era casada com Jose Aparecido
Candido, deixou 1 filha. O sepul-

tamento foi realizado no Cemitério Municipal de Cambará/PR.
ORLI PEREIRA SANDER DUTRA – 12/11, 68 anos, do lar,
residente e domiciliada na Rua
Espirito Santo, 177, Vila Recreio,
em Ourinhos/SP, era casado
com José Monteiro Dutra, deixou 7 filhos. O sepultamento foi
realizado no Cemitério Memorial
Garden de Ourinhos/SP.
BENEDITA DE SOUZA PINTO
– 13/11, 82 anos, aposentada,
residente e domiciliada na Rua
Paulo Amaral Santos, 845, Vila
Nossa Senhora de Fatima, em
Ourinhos/SP, era viúva de Natal
Agostinho Pinto, deixou 3 filhos.
O sepultamento foi realizado no
Cemitério Memorial Garden de
Ourinhos/SP.
MIGUEL DONIZETI MENDES
– 13/11, 62 anos, motorista, residente e domiciliado na Rua Sebastiana Correa do Amaral, 302,
Conj. Hab. Ourinhos D (Caiua),
em Ourinhos/SP, era casado
com Maria Ivanil Guicho Mendes, deixou 3 filhos. O sepultamento foi realizado no Cemitério
da Saudade de Ourinhos/SP.
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SAÚDE

CADASTRA SUS
Agentes Comunitários atualizam dados
de usuários do SUS em Ourinhos

Da redação

A

Prefeitura de Ourinhos, por meio
da Secretaria Municipal de Saúde está atualizando dados dos
usuários cadastrados no SUS
(Sistema Único de Saúde). A ação é feita
por Agentes Comunitários de Saúde percorrem os bairros casa a casa. O objetivo é adequar o município ao novo modelo
de financiamento da Atenção Primária do
Ministério da Saúde, que passou a considerar, entre outros indicadores, o número
de pessoas efetivamente acompanhadas
pelos serviços de saúde da cidade para a
distribuição de verba.
Durante a visita são preenchidas informações como endereço, documentos pessoais
e telefones na ficha do “e-SUS”, sistema de
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informação do Ministério da Saúde, para
que sejam identificados dados como número de pessoas residentes no local.
De acordo com o Ministério da Saúde,
o procedimento permitirá a construção de
um banco de dados para avaliação e planejamento das ações do serviço público de
saúde, especialmente na Atenção Primária,
que cuida dos problemas mais frequentes,
como diabetes e hipertensão, por meio de
consultas médicas, exames e vacinação.
IMPORTÂNCIA
A Secretária Municipal de Saúde, Cássia
Cristina Borges Palhas, alerta a população
sobre a importância de permitir o acesso
dos Agentes Comunitários de Saúde às residências, bem como o repasse das informações solicitadas.

É importante ressaltar que o acompanhamento feito pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS) é constante. Entre as atribuições
dos ACSs estão o fortalecimento dos elos
entre a comunidade e os serviços de saúde,
coleta de dados sobre aspectos sociais, econômicos, sanitários e culturais da população,
além de orientação para utilização adequada
dos serviços de saúde da cidade.
Mesmo quem não utiliza os serviços do
SUS, é recomendável que receba os agentes comunitários ou que procure uma UBS
para fazer o cadastro, que auxiliará o Ministério da Saúde a manter um banco de
dados com registros dos procedimentos
ambulatoriais e hospitalares, além de centralizar todas as informações do paciente
como consultas, exames, medicamentos e
procedimentos de saúde.

