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“Nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder
o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar.”
à

William Shakespeare - Poeta (1564 - 1616)

A bela
Eloá
Caldorin
recebe
homenagens de
toda a
galera
nesta data
especial!

Tais Cussiol
recebe
muitas
felicitações
de amigos
e familiares
por mais um
aniversário!

Felicidades
para Edson
Branisso que
faz aniversário
neste sábado.
Na foto, em
momento
especial, recebe
o carinho da
filha Livia.

Cleiton
Santos
comemora
mais um
ano de
vida neste
sábado.
Felicidades!

Site: oextra.net

Denner
Rocha
também
celebra a
chegada
da nova
idade!

Parabéns
e muitos
anos de
vida para
ela, Adriele
Caetano!

Facebook: Jornal O Extra.net

Tainara
Della
Rovere se
prepara
para
apagar
velinhas
nesta
segundafeira!

Instagram: jornaloextra.netoficial

Whatsapp: 99711-2445

Gabriel
Cristian
comemora
neste
domingo
mais um
ano de vida.
Parabéns!

E-mail: contato@oextra.net

Fone: (17) 3442-2445
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REDES SOCIAIS

Campanha para
doação de sangue a
veterinário mobiliza
fernandopolenses
Ação ganhou as redes sociais e busca
doadores de qualquer tipo sanguíneo

N

contato@oextra.net

a última terça-feira, dia 28, familiares e amigos do
médico veterinário Gilberto João Aparecido
de Araújo lançaram, nas redes sociais, uma campanha

de doação de sangue, na
qual qualquer tipo sanguíneo pode ser doado.
De acordo com a família,
Gilberto está internado na
UTI da Santa Casa de Fernandópolis. O seu estado de
saúde é considerado crítico
pelos médicos.

As doações podem ser
realizadas no Hemocentro
de Fernandópolis de segunda a sexta-feira, das 8h
às 17h, especialmente de
quarta-feira até as 18h. Aos
sábados das 8h às 12h. A
Unidade fica na Rua Simão
dos Santos Gomes, n.º 266,

eterniun

‘‘
l

Creiam no Deus que fez o
homem e não no Deus que
os homens fizeram.

MINUTINHO

Se eu morrer amanhã

Por: André Gustavo Ricci
Nota: Ele enviou e-mail com essa menl

sagem aos seus amigos no sábado,
17-07-2004 e no domingo 18.07.2004,
com 24 anos, faleceu vítima de um
acidente.
“Se eu morrer antes de você, faça-me
um favor: chore o quanto quiser, mas
não brigue com Deus por Ele haver
me levado. Se não quiser chorar, não
chore. Se não conseguir chorar, não se
preocupe. Se tiver vontade de rir, ria.
Se alguns amigos contarem algum
fato a meu respeito, ouça e acrescente
sua versão. Se me elogiarem demais,
corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo, só porque morri, mostre
que eu tinha um pouco de santo, mas
estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um
pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. E se

l

Por CLARIUS

Cássio Araújo ao lado do irmão Gilberto (à direita)

no Jardim Santista, ao lado
do Pronto Socorro da Santa
Casa de Fernandópolis. Informações pelo (17) 34425544.

‘‘

 Breno Guarnieri

tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase:
- Foi meu amigo, acreditou em mim e
me quis mais perto de Deus! - Aí, então
derrame uma lágrima. Eu não estarei
presente para enxugá-la, mas não faz
mal. Outros amigos farão isso no meu
lugar. E, vendo-me bem substituído,
irei cuidar de minha nova tarefa no céu.
Mas, de vez em quando, dê uma
espiadinha na direção de Deus. Você
não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E, quando chegar a sua vez de ir para o Pai,
aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver, em Deus, a amizade
que aqui nos preparou para Ele. Você
acredita nessas coisas? Então ore para que nós vivamos como quem sabe
que vai morrer um dia, e que morramos como quem soube viver direito.
Amizade só faz sentido se traz o céu
para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo.
Espero estar com Ele o suficiente
para continuar sendo útil a você, lá
onde estiver.

Mas, se eu morrer antes de você,
acho que não vou estranhar o céu... Ser
seu amigo... Já é um pedaço dele...”.
Por André Gustavo Ricci, de 24 anos,
que enviou um e-mail com essa mensagem aos seus amigos no sábado, 1707-2004 e no domingo 18.07.2004, faleceu vítima de um acidente.

l

CRÔNICA

Mais cinco minutos
l

Por: Autoria desconhecida

Num parque, perto de um playground, uma mulher sentou-se em
um banco, ao lado de um homem,
pondo-se a afirmar:
- Aquele logo ali é meu filho - disse
apontando para um pequeno menino usando um suéter vermelho e que
brincava no escorregador.
- É sem dúvida um bonito garoto –
respondeu o homem, completando –
aquela, usando vestido branco, pedalando sua bicicleta, é minha filha.
Então, olhando o relógio, o homem
levantou-se e gritou para a sua filha:

A pessoa poderá doar sangue, tendo de 16 a 69 anos,
homens pesarem acima de
50 kg, mulheres acima de 51
kg, e ter boa saúde. O docu-

- Melissa, já está ficando tarde. O
que você ê acha de irmos?
E a pequena respondeu, suplicando:
- Mais cinco minutos, pai. Por favor!
Só mais cinco minutos!
O homem balançou a cabeça concordando e menina continuou pedalando
sua bicicleta, cheia de alegria em seu
coração.
Os minutos
se passaram
(muito mais
que cinco),
até que o pai
levantou-se e
novamente
chamou sua
filha:
- Hora de
ir agora, filhinha?
Outra vez Melissa pediu:
- Mais cinco minutos, pai. Só mais
cinco minutinhos!
O homem sorriu e disse:
- Está bem! Então está certo!
Vendo a situação, a mulher ain-

mento de identidade precisa ser apresentado. “A nossa família agradece a todos
pelo gesto”, destacou Cássio
Araújo, irmão de Gilberto.

da ao seu lado, não resistiu e comentou:
- O senhor é certamente um pai muito paciente pelo que posso ver!
O homem sorriu, virou-se e disse:
- Talvez sim, mas o certo é que o irmão
mais velho dela, se chamava André e
faleceu, no finalzinho do ano passado,
atropelado
por um motorista bêbado, enquanto
brincava em
sua bicicleta
perto daqui.
Eu nunca tive
muito tempo
e não passei
muitas horas
com ele. Hoje
eu daria qualquer coisa da minha vida
por apenas mais cinco minutos com
ele. Então eu prometi não cometer o
mesmo erro com Melissa. Ela acha que
tem mais cinco minutos para brincar.
Na verdade, eu é que tenho mais cinco minutos para ficar com ela.

Pensamento da Semana

“O reconhecimento que devemos buscar
é o da própria consciência.
Todo aplauso externo é ilusório”.

CRÉDITO RÁPIDO
Cooperado Credicitrus, ﬁnancie suas
compras com descontos especiais.
Tenha crédito rápido diretamente na Deaço,
sem precisar ir até a agência.

Converse com nossa equipe de vendas:

(17) 3465-1500 www.deaco.com.br

Chico Xavier
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celebridades
Jorge e Mateus explicam show
com aglomerações em lanchas
à

POLÊMICA

Dupla realizou apresentação
após ser contratada por uma rede
hoteleira de Brasília, mas público
desrespeitou normas de isolamento

J

 Da Redação

contato@oextra.net

orge e Matheus
emitiram um comunicado por meio da
assessoria de imprensa para esclarecer as
acusações de negligência
que sofrem desde a realização de um show no Lago
Paranoá, em Brasília, no dia
24 de julho.
Segundo a dupla goiana,
a aglomeração e o descumprimento das normas
de distanciamento e proteção contra o coronavírus no
evento independiam deles.
Os músicos afirmam que
só aceitaram a contratação
após o hotel que os convidou cumprir com as medidas de segurança contra
a pandemia, porém seria
impossível estabelecer
como os grupos de amigos
em cada lancha no lago em
que o palco foi montado se
comportariam.
“Ressalta-se que Jorge

à

e Mateus somente concordaram com a contratação para a realização da
live após a comprovação
e garantia dos organizadores de que haveria o
cumprimento das normas
de segurança em relação a
saúde de todos e mediante
apresentação de todos os
documentos dos órgãos da
administração pública que
autorizasse a realização do
evento – o que foi feito”,
diz o comunicado.
“Aqueles que estavam
em embarcações no Lago
Paranoá não tinham qualquer tipo de acesso à apresentação da live, inclusive
visual. Entretanto, as imagens do lago vem sendo
veiculadas num contexto
em associação à imagem
da dupla Jorge e Mateus,
o que leva à falsa impressão de que o show estava
sendo realizado para as
embarcações”, explica o
comunicado.

ADIADO

Com suspeita de
coronavírus, Diogo
Nogueira cancela
live de Dia dos Pais
A equipe do cantor optou por adiar a apresentação
para prezar pela segurança de todos
 Da Redação

contato@oextra.net

Diogo Nogueira, 39, está
com suspeita de Covid-19.
De acordo com a assessoria
de imprensa dele, o cantor e
compositor apresentou sintomas da doença causada pelo
novo coronavírus e realizou o
teste para descobrir se está

infectado. O resultado deve
sair apenas no sábado (1º/8),
mas ele já se encontra em
isolamento domiciliar.
“Estou tocado pela corrente de boas energias que tenho recebido e confiante de
que logo estaremos juntos
novamente para levar muito
samba, alegria e amor para

o público que está em casa”,
declarou o cantor, que agradeceu os desejos de que ele
se recupere logo.
Ele também afirmou que se
solidariza com as famílias que
estão lidando com a doença e
com os profissionais de saúde que trabalham na linha de
frente para salvar vidas.

Apresentação foi adiada para 23 de agosto, caso Diogo tenha melhorado até lá

Com isso, os planos para
a realização de uma live que
ele faria em comemoração
ao Dia dos Pais foram inter-

rompidos. A equipe do cantor optou por adiar a apresentação para prezar pela
segurança de todos. Agora,

ela deve ocorrer apenas no
domingo 23/8, caso a saúde
de Diogo tenha melhorado
até lá.
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SOLIDARIEDADE

Famílias carentes recebem
doações arrecadadas em lives
Cerca de 250 famílias foram beneficiadas por esse trabalho
conjunto entre a Santa Casa e as entidades do município
 Da Redação

O

contato@oextra.net

movimento de lives
artísticas com o
recebimento de
doações foi uma
das maneiras encontradas
para amparar diversas entidades e pessoas carentes por
todo o Brasil. A Santa Casa
Fernandópolis foi umas das
entidades a receber doações
de alimentos, equipamentos
de proteção e outros materiais.
Além de ser beneficiada,
a pedido dos organizadores
das campanhas, a Irmandade
serviu como um ponto de distribuição e logística, apoiando
para que outras instituições

beneficentes e filantrópicas da
cidade também recebessem
parte das doações.
Atuando como apoio, a Santa Casa ficou responsável pelo
recebimento e distribuição de
alguns donativos destinados
à outras entidades, além de
partilhar com as instituições
os alimentos cuja quantidade
recebida estivesse muito
acima do consumo interno,
evitando o perecimento do
estoque e beneficiando mais
pessoas do município.
A Santa Casa e mais oito
entidades foram beneficiadas:
Associação Comunitária “Maria João de Deus”, Associação
de Voluntários no Combate ao

Câncer (AVCC), Associação de
Pais e Amigos dos Deficientes
Auditivos de Fernandópolis
(APADAF), Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais
de Fernandópolis (APAE), a
Associação DeMolay Alumni Brasil, Grupo de Apoio
à Pacientes com Doenças
Infecciosas e Parasitárias
(GADIP), Projeto Girassol e
Projeto “Os Sonhadores”.
“Nossa cidade é diferenciada
pelo espírito solidário e pelo
amor ao próximo. São muitas
as entidades que precisam do
apoio da comunidade, mas que
também se apoiam entre si. O
amor nos une. Agradeço pelo
apoio da Santa Casa Fernan-

dópolis por ter sido esse elo de
ligação entre nossas entidades,
atuando para a logística de
distribuição destes alimentos.
Agradecemos também a todos
os artistas, que realizaram as
lives, dando belíssimos shows
e oportunidade para arrecadar
doações. Enfim, a todos que
doaram e que possibilitaram
que essa doação chegasse a
quem precisa, nossa gratidão”,
destacou a fundadora da AVCC
de Fernandópolis, Candinha
Nogueira.
Cerca de 250 famílias foram
beneficiadas por esse trabalho
conjunto entre a Santa Casa e as
entidades do município

Resumo de Novelas
malhação
Segunda-feira, 17h30
Guto se desculpa com Benê
e a menina insiste para voltar a ter aulas de piano. Deco
e Keyla conseguem chegar a
um acordo. Lica se incomoda com a pressão de Felipe e
MB tenta aconselhar o amigo. Ellen convida Jota para projetar um robô com ela.
Edgar vai à casa de Marta e
a convence de sair para jantar com ele e Lica. K2 se incomoda com o fato de Tato
vender salgados na lanchonete de Roney. Guto revela
a Benê que, como ela, também se sente diferente dos
outros meninos.

NOVO MUNDO
Sábado, 18h00
Benedita se surpreende com
a gravidez de Domitila. Wolfgang se incomoda com a recusa de Diara em falar sobre
o romance de Greta e Ferdinando. Elvira arma para escapar dos piratas. Dom Pedro
não consegue se aproximar
de Leopoldina. Anna ouve
uma conversa entre Thomas
e Sebastião, e pede que Nívea leve um recado para Joaquim. Diara promete ajudar
Matias a se vingar de Sebastião. Patrício conta a Leopoldina sobre a gravidez de
Benedita. Piatã sai com os
guerreiros da tribo para salvar Ubirajara e Olinto, e coloca Jacira no comando da
aldeia. Germana e Hugo impedem Licurgo de voltar a
cozinhar. Sebastião reconhece a mãe de Libério. Nívea entrega a Anna o recado
de Joaquim.

TOTALMENTE DEMAIS
Sábado, 19h15
Germano conta a Fabinho
que Eliza é sua irmã. Dino chantageia Eliza e exige o dinheiro que a modelo ganhou no concurso em
troca de sua liberdade. Duarte prende Eliza, e Dino e
Peçanha comemoram. Germano procura Eliza, mas Arthur avisa que ela não mora
mais em sua casa. Wesley
defende Montanha e acaba
sendo atropelado por Durão
e Machado. Na prisão, Eliza afirma que é inocente.

CHIQUITITAS
Sábado, 20h30
No orfanato, meninos e meninas brincam de cabo de guerra. Rafa puxa a corda muito forte. Mosca e Mili ficam muito
próximos. Cris e Vivi ficam enciumadas. No Café Boutique,
Maria Cecília desce para loja
e chama Tobias para conversar. Os dois se abraçam. O barista mostra que Eduarda está
na loja. A socialite entrega para a filha um par de ingressos
para ir a um musical com Junior. Eduarda fala que é uma
oportunidade para ela e Junior ficarem mais próximos. A
supervisora agradece a mãe.
No orfanato, as crianças se divertem com Carol e Junior. Armando pede para Clarita levar
uma encomenda em sua sala.
O rapaz reclama dos pedidos
e faz com que ela suba e desça diversas vezes com os cafés. Clarita tenta manter a calma, mas fica chateada.

APOCALIPSE
Segunda-feira, 20h50

FINA ESTAMPA
Sábado, 21h00

Enquanto a chuva cai, os soldados de Ricardo zombam
dos corpos dos profetas. Arthur e Bárbara noticiam a
chuva e o assassinatos das
Testemunhas. No mundo as
pessoas comemoram o término da escassez de água.
Jonas, Benjamin e Zoe ficam
preocupados. No Rio, todos
festejam o fim da seca. Laodiceia alerta Ângela para o que
ainda estar por vir. César diz
que o mundo pagará pelo assassinato de Moisés e Elias.
Na delegacia, Guido diz que
os policiais terão que trabalhar na efetivação da Marca
do governo mundial. Bárbara diz que em breve a marca que simboliza o governo
mundial passará a ser obrigatória a todos. No abrigo do
deserto, Noah, Saulo e Hanna descobrem que as Testemunhas foram assassinadas.

Celina diz a Danielle que
quer Pedro Jorge de volta.
Dagmar agradece Wallace
por ajudar Leandro. Patrícia decide usar seu celular
antigo para que Alexandre
não possa achá-la. Baltazar
confessa que não suporta
mais trabalhar para Tereza Cristina. Íris faz Álvaro
jurar que nunca revelará o
verdadeiro segredo de Tereza Cristina. Daniel ouve
a conversa dos dois e conta para Antenor. Griselda
desamarra Tereza Cristina.
A perua marca um encontro com Pereirinha. Pedro
Jorge reclama de ter que
voltar para a casa de Celina. Os comparsas de Ferdinand seguem Antenor.
Pedro Jorge ouve Danielle
e Beatriz conversando sobre Victoria. Antenor é sequestrado.

Horóscopo
Áries
A busca por
um futuro estável redirecionará a carreira. Você terminará a semana com radar
ligado nas oportunidades e
boas perspectivas nos negócios. Assuntos familiares, ainda em discussão,
cobrarão paciência e sensibilidade nas relações. Encontre as palavras certas.
Com empatia e gestos carinhosos você chegará mais
facilmente nos resultados
que deseja.

Touro
Crie uma programação diferente com a
família e dê sabor de aventura à vida. A semana terminará com otimismo, poder de influência nas redes
sociais e novidades. Valerá dar uma fugida para um
lugar bonito e recarregar
as baterias perto da natureza. Se não puder, aposte
em atividades ao ar livre,
com os cuidados necessários de saúde. Novas amizades à vista!

Gêmeos
Um mergulho nos sentimentos trará revelações e respostas
existenciais. Mantenha a
privacidade e visualize as
mudanças que deseja na
carreira e no estilo de vida.
Bom para desenhar novos
planos e criar estratégias.
Amor com cumplicidade
e sonhos em comum. Um
projeto da relação ganhará força, hoje. Orçamento
curto cobrará melhor planejamento.

Câncer
Carinho e acolhimento numa relação especial inspirarão planos a
dois para o futuro e despertarão sonhos. Faça um fundo reserva para uma viagem e determine objetivos
pessoais. O amor motivará passos mais amplos na
carreira e transformação
de antigos padrões. A semana terminará com mais
emoção e empatia nos relacionamentos. Casamento em alta!

Leão
Cuide da saúde com hábitos disciplinados. Conte com maior
capacidade de concentração no trabalho e tarefas diárias. Desejos de quebrar a
rotina, viajar e de expandir
os horizontes acelerarão a
produção. Conexões com
pessoas de longe abrirão
portas na carreira. Termine a semana com fé e autoconfiança. Dê entrada em
documentos e comece novo ciclo de vida.

Virgem
Brilhe, conquiste novos
espaços e amplie conexões profissionais.
A semana terminará com
desejos de mudanças e empatia nos relacionamentos.
Apoio de amigos dará uma
gostosa sensação de proteção. Movimentações na
equipe causarão instabilidades. Nada estará muito
garantido. Busque a segurança dentro de você. Hora
de se valorizar e criar novos
projetos.

Libra
Comemore
uma conquista profissional com a família e jogue
a autoestima para cima.
A semana terminará com
carinho e segurança emocional. Fortaleça as bases
afetivas e dê atenção às
necessidades de conforto
e estabilidade. Nada melhor do que curtir momentos de relaxamento e proteção em casa e dar crédito
aos sonhos. Abertura para
novas relações.

Escorpião
Supere inseguranças e
aumente o poder de negociação no trabalho. A semana terminará
com perspectivas positivas
de contrato e investimentos na evolução da carreira. Bom para impulsionar
novo projeto e iniciar atividades. Planos da vida íntima poderão mudar. Não
alimente ciúmes ou emoções negativas. Aposte
em maior desprendimento e faça concessões.

Sagitário
Valores afetivos contarão
pontos nas decisões. Assuntos financeiros estarão em destaque,
hoje. Encerre uma pendência e diminua pressões. A
semana terminará com novos planos. Aprofunde o
tom no diálogo com a família e planeje detalhes
de uma mudança. Trabalho on-line proporcionará
liberdade e estilo de vida
mais gostoso. Ligações internacionais.

Capricórnio
Decisões sobre o projeto
de vida ficarão
mais claras, com a entrada
da Lua em seu signo. Hora
de apostar em mudanças,
superar barreiras emocionais e concretizar sonhos.
Entendimento sem palavras no amor. Emoções estarão à flor da pele. Talvez
não tenha muita paciência
com a família ou assuntos
do passado. Foque nas soluções práticas e resolva
pendências.

Aquário
Relaxe, respire e dê
atenção aos
sentimentos. A semana terminará com descontração
e maior tranquilidade. Negócios estarão aquecidos.
Fique de olho nas oportunidades e renove suas estruturas. Bom para firmar
um contrato financeiro e
cuidar do patrimônio. Conversas esclarecedoras trarão estabilidade no amor.
Um sonho da vida íntima
poderá se realizar.

Peixes
Notícias de
amigos e
maior presença nas redes sociais trarão
novidades atraentes no dia
de hoje. Renove seus conceitos. Você poderá impulsionar um empreendimento e acelerar a produção no
trabalho. A semana terminará com soluções criativas e conquista financeira. Firme uma parceria,
ingresse num novo grupo e aposte em planos de
expansão.

