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Homem de 55 anos testa positivo 
para coronavírus em Fernandópolis

Agora, ele vai passar por um segundo exame para confirmar (validar ou não) o diagnóstico

Prefeituras da região
fazem blitze para
controlar visitantes
Objetivo é diminuir o número
de pessoas nas ruas dos municípios

O avanço do coronavírus pelo País 
tem feito com que municípios do No-
roeste paulista tomem medidas drás-
ticas para conter o avanço da doença. 
Prefeituras da região têm adotado des-
de blitze para motoristas que chegam 

às cidades até interdições de rodovias, 
parques, praças públicas e proibição de 
embarque e desembarque de passagei-
ros em terminais rodoviários. O medo 
é de um colapso no sistema de saúde. 
Página A14

Nesta quarta-feira, dia 25, 
um homem de 55 anos 
testou positivo para co-
ronavírus, em Fernan-
dópolis, de acordo com 

informações obtidas junto à Prefeitura. 
Agora, ele vai passar por um segundo 
exame, no instituto Adolfo Lutz, para 
confirmar (validar ou não) o diagnósti-
co. Página A7

Após pronunciamento 
de Bolsonaro, Pessuto se 
manifesta em rede social
“Não levarei comigo o peso pela morte de nenhum 
fernandopolense por omissão”, disse o prefeito

Após o pronunciamento feito pe-
lo presidente Jair Bolsonaro na noi-
te da última terça-feira, 24, onde ele 
defende o fim do isolamento total e 

a volta do funcionamento de esco-
las, o prefeito André Pessuto (DEM) 
se pronunciou em sua página no Fa-
cebook. Página A3

Administração 
suspende 
cobrança de 
dívida ativa

Cisarf abre 
inscrições 
para técnico de 
enfermagem

O prefeito André Pessuto o  De-
creto nº 8.569, que dispõe sobre 
medidas relacionadas aos atos de 
cobrança da dívida ativa do Mu-
nicípio. Página A6

O Consórcio Intermunicipal da 
Saúde da Região de Fernandópo-
lis - CISARF realiza Processo Se-
letivo para o cargo de Técnico de 
Enfermagem. Página A6

à  TEMPORARIAMENTE à  CONCURSO



Em nota, Senado Federal
reprova declarações do 
presidente Bolsonaro

à  PANDEMIA

Davi Alcolumbre reagiu ao pedido de Bolsonaro pelo fim de quarentena
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 YAGO ARAÚJO

yagoaraujo@oextra.net

D
urante  pronuncia-
mento em rede na-
cional, realizado na 
última terça-feira, 
24, o presidente Jair 
Bolsonaro pediu para 

que os estados desistam das medi-
das de fechamento de escolas e co-
mércio, dizendo que não existe moti-
vo para a quarentena, já que o grupo 
de risco principal seriam os idosos. 
Ele ainda afirmou que a Covid-19 se-
ria apenas um “gripezinha”.

Em nota assinada pelo presidente 

do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP),  e seu vice, Antônio Anasta-
sia (PSDB-MG), eles condenam as 
declarações do presidente incenti-
vando o fim do isolamento e a volta 
a normalidade.

Alcolumbre considerou o discur-
so como algo “grave” e disse que o 
Brasil precisa de uma liderança sé-
ria para lidar com a pandemia. Dis-
se ainda que a posição de Bolsonaro 
está na contramão das ações adota-
das em outros países e sugeridas pe-
la própria Organização Mundial da 
Saúde (OMS).

Confira ao lado nota do Senado Fe-
deral na íntegra abaixo:
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Após pronunciamento 
de Bolsonaro, Pessuto se 
manifesta em rede social

à  PANDEMIA

“Não levarei comigo o peso pela morte de nenhum 
fernandopolense por omissão”, disse o prefeito

A
pós o pronuncia-
mento feito pe-
lo presidente Jair 
Bolsonaro na noite 
da última terça-fei-
ra, 24, onde ele de-

fende o fim do isolamento total e a 
volta do funcionamento de escolas, 
o prefeito André Pessuto (DEM) se 
pronunciou em sua página no Fa-
cebook.

Sem fazer referência ao presiden-
te, Pessuto escreveu: “46 BRASI-
LEIROS MORTOS com o Covid-19 

em 01 Semana. Não levarei comi-
go o peso pela morte de nenhum 
Brasileiro, de nenhum Fernando-
polense por omissão. Vamos con-
tinuar lutando. Hoje em parceria 
com a SABESP, solicitei a desinfec-
ção da região central, próxima as 
agências bancárias. Deus dê for-
ça a todos nós! Boa Noite!”.

Junto ao texto, Pessuto postou 
algumas imagens do trabalho da 
Sabesp de desinfecção, que vem 
sendo realizado desde a segunda-
-feira.

Em Fernandópolis há 13 casos 
suspeitos da doença e quatro des-
cartados.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net



Cada um dá o que 
tem: Tributar os ricos 
para enfrentar a crise

à  MANIFESTO
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Fundo Nacional de Emergência de R$ 100 bilhões para Estados e Municípios

A 
Federação Nacional 
do Fisco Estadu-
al e Distrital (Fena-
fisco), em conjunto 
com Auditores Fis-
cais pela Democra-

cia (AFD), Associação Nacional dos 
Auditores Fiscais da Receita Federal 
do Brasil (ANFIP) e Instituto Justiça 
Fiscal (IJF), apresenta um manifes-
to em que propõe mudanças na tri-
butação nacional para enfrentar os 
efeitos econômicos e sociais da pan-
demia da Covid-19.

O manifesto, intitulado “Tributar 
os ricos para enfrentar a crise”, apre-
senta quatro princípios básicos: o 
aumento da progressividade da tri-
butação brasileira, medidas para au-
mentar a eficácia da arrecadação, 
medidas não tributárias, além da 
composição do Fundo Nacional de 
Emergência (FNE). Com a criação do 
FNE, aponta o documento, é possí-
vel gerar R$ 100 bilhões em receitas 
para atender as demandas de esta-
dos, municípios e do Distrito Federal 
no enfrentamento da crise sanitária 
que se aproxima e contribuir para a 
retomada do crescimento econômi-
co. Conheça as ações propostas:

MEDIDAS DE LEGISLAÇÃO 
TRIBUTÁRIA – AUMENTO DA 

PROGRESSIvIDADE
l Criação da Contribuição Social so-

bre Altas Rendas das Pessoas Fí-
sicas (CSPF), instituição de alíquo-
ta adicional extraordinária de 30%, 
com vigência temporária, da Con-
tribuição Social sobre o Lucro Lí-
quido (CSLL) para as instituições 
financeiras. Além de aumento de 
alíquota da CSLL para as empresas 
do setor extrativo mineral, bem co-
mo de outros setores que apresen-

tem alta lucratividade e baixo ní-
vel de empregos.

l Revogação imediata da isenção do 
Imposto de Renda das Pessoas Fí-
sicas (IRPF) sobre lucros e dividen-
dos distribuídos, ou remetidos ao 
exterior, e modificação da Tabela 
Progressiva e da possibilidade de 
dedução dos juros sobre o capital 
próprio na apuração do lucro tribu-
tável da pessoa jurídica.

l Estabelecimento de regra para que 
o Imposto de Renda da Pessoa Ju-
rídica (IRPJ) e CSLL das pessoas 
jurídicas exportadoras, cujas re-
ceitas de exportação sejam supe-
riores a 80% da receita bruta, não 
possam ser inferiores ao valor ob-
tido pela aplicação das regras da 
tributação pela modalidade de lu-
cro presumido.

l Aumento da alíquota máxima do 
Imposto Sobre Transmissão Cau-
sa Mortis e Doação (ITCMD) para 
30% e instituição do Imposto Sobre 
Grandes Fortunas (IGF).

MEDIDAS PARA 
AUMENTAR A EFICÁCIA 

ARRECADATóRIA
l Exigência de pagamento ou de 

prestação de garantia do crédito 
tributário como condição para in-
terposição de recurso administra-
tivo contra decisão de primeira ins-
tância de julgamento. 

l Medidas que permitam a indispo-
nibilização de bens, de ativos fi-
nanceiros, habilitação em créditos 
a receber de terceiros, e o impe-
dimento de distribuição de lucros 
de empresas devedoras com débi-
tos tributários em fase de cobran-
ça administrativa, desde que ins-
critos em dívida ativa.

l Alteração da Lei 8.137, de 1990, 
que trata dos Crimes Contra a Or-
dem Tributária, para evitar a ex-
tinção da punibilidade nos casos 

Charles Alcântara, presidente da Federação Nacional 
do Fisco Estadual e Distrital (FENAFISCO)

de pagamento ou parcelamento 
dos débitos tributários que deixa-
ram de ser pagos mediante con-
duta fraudulenta e revogação 
normas que prevejam a possibi-
lidade de apropriação de créditos 
tributários que não tenham sido 
comprovadamente pagos na eta-
pa anterior. 

MEDIDAS NÃO 
TRIBUTÁRIAS

l Instituição de Participação Espe-
cial à atividade de extração mine-
ral, nos moldes do que se aplica 
à exploração de petróleo e a cria-
ção FNE para atender as deman-
das dos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, voltadas ao enfren-
tamento da crise sanitária que se 
aproxima e retomada do cresci-
mento econômico. 

l Composição de Fundo Nacional de 
Emergência

- 50% da arrecadação da CSPF;
- 50% da arrecadação da CSLL inci-

dente sobre os setores financeiro 
e extrativo;

- 20% do valor arrecadado de IR de-
corrente da revogação da isenção 
de lucros e dividendos distribuídos;

- 50% do valor arrecadado de Impos-
to Sobre Grandes Fortunas (IGF).
O momento é de apreensão e exige 

propostas efetivas de enfrentamento 
dos danos imediatos previstos para 
a saúde pública, para a população 
pobre e para a economia. Com es-
te manifesto, as entidades signatá-
rias visam a subsidiar o Congresso 
Nacional, os governos e a sociedade 
na busca de soluções para superar a 
tragédia humanitária que vivemos.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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Câmara marca sessão 
extraordinária para a
votação de dois projetos

à  qUINTA-FEIRA

Entre as proposituras, está a que cria novos cargos no quadro de funcionários do Legislativo

A Câmara Municipal de 
Fernandópolis mar-
cou para as 12h des-
sa quinta-feira, 26, 
sessão extraordiná-

ria para a votação de dois projetos. 
Devido à pandemia do coronavírus, 
o público não poderá comparecer 
ao plenário.

A primeira propositura a ser vota-
da é a que estabelece a criação de 
novos cargos para a contratação de 
duas secretárias e um motorista – 

em substituição a aposentadoria de 
três servidores -, uma telefonista e 
um auxiliar jurídico.

O segundo projeto é para a abertu-
ra de crédito adicional no valor de R$ 
800 mil. O montante será utilizado 
para a manutenção do serviço de ilu-
minação pública no município, mais 

especificamente no Distrito Indus-
trial VI.

De acordo com o memorial descri-
tivo do projeto, a empresa vence-
dora da licitação deverá instalar as 
redes elétricas, transformadores, 
sistemas de proteção, postes e ilu-
minação das vias.

 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Acesse nosso site: 
www.oextra.net
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Prefeitura suspende 
cobrança de dívida 
ativa temporariamente

à  qUINTA-FEIRA

Suspensão vale pelo período de 15 dias

E
m decorrência da pan-
demia declarada pela 
Organização Mundial 
da Saúde relacionada 
ao coronavírus (CO-
VID-19) e do plano de 

Contingência que está em prática no 
município,  na manhã desta terça-fei-
ra, 24, foi assinado pelo prefeito An-
dré Pessuto o  Decreto nº 8.569, que 
dispõe sobre medidas relacionadas 
aos atos de cobrança da dívida ati-
va do Município.

Com a nova determinação, a Secre-
taria Municipal da Fazenda e a Pro-
curadoria-Geral do Município, de-

verão suspender pelo período de 15 
dias, podendo ser prorrogável, os 
prazos de defesa dos contribuintes 
nos processos administrativos de co-
brança da dívida ativa; o encaminha-
mento de Certidões de Dívida Ativa 
para protesto extrajudicial e a ins-
tauração de novos procedimentos 
de cobrança e responsabilização de 
contribuintes.

“O momento agora é de nos pre-
ocuparmos com a saúde, criando 
medidas e estratégias de enfrenta-
mento ao coronavírus, desta manei-
ra achamos prudente suspender as 
ações de cobrança da dívida ativa, 
para que a população invista no que 
é prioritário”, disse o prefeito André 
Pessuto.

Cisarf abre inscrições 
para processo seletivo de
técnico de enfermagem

à  CONCURSO

Inscrições começam a ser feitas na próxima quinta-feira, dia 26

O Consórcio Intermunicipal da 
Saúde da Região de Fernandópolis 
- CISARF realiza Processo Seletivo 
para o cargo de Técnico de Enfer-
magem. No total serão 10 vagas dis-
poníveis para contratação imedia-
ta, com remuneração de R$ 1.768,97, 
por 40 horas semanais trabalhadas.

A contratação será pelo período 
de validade de 01 ano, podendo ser 
prorrogado, por igual período.

INSCRIÇÕES
A inscrição deverá ser efetuada 

das 10hdo dia 26 de março até às 
16h do dia 01 de abril de 2020, ex-
clusivamente pela internet no site 
www.conscamweb.com.br.

Para participar do proces-
so seletivo, dentro dos crité-
rios   estabelecidos é preciso: ser 
brasileiro,quando do sexo masculi-
no, estar em dia com as obrigações 
militares;estar no gozo dos direitos 
políticos;possuir o nível de escolari-

dade exigida para a função e, quan-
do for o caso, habilitação profissio-
nal formal para o desenvolvimento 
das atribuições inerentes a função; 
ter aptidão física e mental para o 
exercício das atribuições da função, 
comprovada em avaliação médica; 
não possuir outro emprego ou car-
go público.

O pagamento do boleto de inscri-
ção deverá ser feito em qualquer 
agência bancária ou casas lotéri-
cas até o dia 01 de abril 

PROvA
A avaliação, com data previs-

ta para o dia 12 de abril, a partir 
das 09h, será feita por meio de pro-
va objetiva de caráter eliminató-
rio e classificatório.A divulgação 
do local e horário das provas de-
verá ser acompanhada pelo can-
didato por meio de Edital de Con-
vocação a ser disponibilizado no 
Mural do Consórcio Intermunici-
pal da Saúde da Região de Fernan-
dópolis - CISARF e nos sites www.
conscamweb.com.br e www.fer-

nandopolis.sp.gov.br, A prova ob-
jetiva será composta de questões 
de múltipla escolha, com duas ho-
ras de duração.

A organização do Processo Sele-

tivo, recebimento das inscrições, 
aplicação e avaliação das provas 
serão de responsabilidade da em-
presa CONSCAM Assessoria e Con-
sultoria.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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 GUSTAVO JESUS

gustavojesus@oextra.net

Prefeitura monta tendas 
para atender possíveis 
pacientes de covid-19

Homem de 55 anos testa 
positivo para coronavírus 
e aguarda novo exame

à  PANDEMIA

Executivo também estã
auxiliando a Santa Casa 
emprestando camas, macas 
e alguns equipamentos

A Prefeitura de Fernandópolis está finalizando a 
montagem de tendas na UPA e na Santa Casa pa-
ra realizar o trabalho de triagem de possíveis pa-
cientes contaminados pelo coronavírus. 

“Não podemos esperar o pior acontecer, e sendo 
assim, montamos tendas na UPA e Santa Casa pa-
ra o trabalho de triagem dos pacientes e mais se-
gurança para os agentes de Saúde”, disse o pre-
feito André Pessuto (DEM) em sua página oficial 
no Facebook.

O Executivo também está auxiliando a Santa 
Casa emprestando camas, macas e alguns equi-
pamentos. 

“Estamos aqui antecipando as ações, para evi-
tar maiores complicações nas próximas semanas.

 Que esses equipamentos e a nossa Unidade II 
da Santa Casa (reservada para os casos de Co-
vid-19) nem precisem ser utilizadas, mas para is-
so, precisamos que todos permaneçam em suas 
casas”, finalizou o prefeito.

N
esta quarta-feira, dia 25, um ho-
mem de 55 anos testou positivo 
para coronavírus, em Fernandó-
polis, de acordo com informações 
obtidas junto à Prefeitura. Ago-
ra, ele vai passar por um segun-

do exame, no instituto Adolfo Lutz, para confir-
mar (validar ou não) o diagnóstico.  

Segundo apurou a reportagem, o exame, em 
Fernandópolis, foi realizado em um laborató-
rio particular. O homem de 55 anos viajou, re-
centemente, a São Paulo  e quando voltou a 
Fernandópolis começou a sentir os sintomas 
do Covid-19.

A situação é acompanhada pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde.

O caso é acompanhado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde de Fernandópolis

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



Apae orienta famílias 
sobre COVID-19 e 
comunica suspensão
do atendimento

à  EFEITO CORONAVíRUS

Associação não pode realizar os atendimentos coletivos

E
m razão da pande-
mia de coronavírus, 
a Apae de Fernan-
dópolis, como outras 
instituições, precisou 
suspender os atendi-

mentos coletivos. Em comunicado, 
a Associação orienta as famílias so-
bre a prevenção contra a referida 
doença.  

“Agora, o mundo está passan-
do por uma pandemia. A Apae de 
Fernandópolis não pode realizar 
os atendimentos coletivos, porém, 
por se tratar de um trabalho essen-
cial, continua seus trabalhos inter-
nos, orientando e apoiando as famí-
lias mais vulneráveis do município 

de Fernandópolis, sendo estas mais 
de 150”.

Orientações realizadas para as 
famílias:
l Cuidados preventivos para dimi-

nuição dos riscos de contágio do 
novo vírus;

l Disponibilizando álcool em gel e 
sabonete;

l Procedimentos a serem adotados 
em caso de suspeita;
“Mediante às orientações mu-

nicipais não podemos realizar 
nenhum evento, sendo estes de 
extrema importância para a ma-
nutenção dos serviços prestados 
às famílias neste momento de pan-
demia. Agora mais do que nunca, 
mais de 150 famílias precisam de 
suas doações”.

Quando a APAE ligar, diga sim!!! 

 Da REDAçãO

contato@oextra.net
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à  IMUNIZAçãO

Fernandópolis terá 
vacinação contra gripe em
‘drive thru’ para idosos
Imunização também será feita em quatro unidades de Saúde

A 
vacinação contra a gripe na rede 
pública de Fernandópolis teve iní-
cio no último sábado, 21, quando 
mais de quatro mil doses foram 
aplicadas em pessoas acima de 
60 anos e profissionais da Saúde. 

Portanto, as pessoas que fazem parte desse mes-
mo grupo e ainda não foram imunizadas, poderão 
receber a vacina nesta quinta-feira, 26.

A novidade é que desta vez a vacinação será 
feita em sistema de ‘drive thru’, a partir das 08h, 
ao lado do mercadão municipal (na cobertura da 
Feira).Os idosos serão vacinados dentro dos car-
ros, sem precisar descer. A recomendação é que 
estejam no veículo somente o motorista e a pes-
soa a ser vacinada.

A medida vale somente para pessoas acima de 
60 anos e foi tomada para evitar aglomerações em 
função da pandemia do novo coronavírus.

Além do ‘drive thru’, o público alvo dessa eta-
pa poderá receber a dose nas unidades de Saúde:  
UBS Pôr do Sol,  USF Paulo Sano, USF Guanabara 
e USF CECAP. “A vacina contra a gripe não pre-
vine a Covid-19, mas é importante para facilitar 
o diagnóstico do coronavírus, já que os sintomas 
das duas doenças são semelhantes”, comentou 
o secretário Municipal de saúde, Ivan Veronessi.

A campanha vai até 22 de maio. A dose triva-
lente protege contra os vírus H1N1, H3N2 e vírus 
do tipo B.

AS ETAPAS DA CAMPANHA SÃO:
l 1ª fase - a partir de 23/03: idosos com 60 anos 
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

ou mais e trabalhadores da saúde; (Fernandó-
polis antecipou e começou a campanha ano sá-
bado, dia 21 de março);

l 2ª fase - a partir de 16/04: professores, profissio-
nais de segurança e salvamento, portadores de 
doenças crônicas não transmissíveis e demais 
condições clínicas especiais;

l 3ª fase - a partir de 09/05: crianças de 6 meses 
a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (até 
45 dias após o parto), indígenas, adolescentes e 
jovens do sistema socioeducativo, presos, fun-
cionários do sistema prisional e adultos de 55 
a 59 anos de idade.
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Sobe para 8 o número
de profissionais da 
saúde com suspeita de 
COVID-19 em Votuporanga

à  PANDEMIA

São oito mulheres. Todas apresentaram sintomas da
doença e foram colocadas em isolamento domiciliar

S
ubiu para oito o nú-
mero de profissio-
nais da área da saú-
de com suspeita de 
coronavírus em Votu-
poranga. Até segun-

da-feira, 23, apenas uma mulher 
com idade entre 20 e 29 anos e 
outra entre 40 e 49 anos estavam 
em isolamento domiciliar por sus-
peita da doença. Agora, de acor-
do com o Boletim Epidemiológico 
divulgado pela secretaria Munici-
pal de Saúde nesta terça-feira, 24, 
são quatro mulheres entre 20 e 29 
anos, uma entre 30 e 39 anos, du-
as entre 40 e 49 anos e outra de 
50 a 59 anos.

Todas elas passaram a apresentar 
sintomas de Covid-19 após mante-
rem contato com possíveis porta-
dores da doença. Como determina 
a resolução da Secretaria Estadual 
da Saúde, as profissionais foram co-
locadas em isolamento domiciliar e 
submetidas a exames para compro-
var ou não a infecção.

O Boletim não informa se as pro-
fissionais fazem parte da rede mu-
nicipal de Saúde ou do corpo clíni-
co da Santa Casa. 

Fonte: A Cidade Votuporanga Profissionais da saúde continuam pedindo para que todos fiquem em casa  
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atos oficiais
DECRETO nº 2318, de 23 de março de 2020.

(Declara Estado de Calamidade Pública no Município de São João das Duas Pontes, para 
fins de prevenção e enfrentamento do Coronavírus e estabelece outras providências.)

JOSÉ CARLOS BARUCCI, Prefeito do Município de São João das Duas Pontes, no uso 
de suas atribuições legais, etc.;

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacio-
nal pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (COVID-19);

Considerando que a Organização Mundial da Saúde classificou, em 11 de março de 2020, 
o surto do novo Coronavírus como uma pandemia, e que requereu que os países redobrem 
o comprometimento com o combate à doença;

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo políticas so-
ciais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e acesso uni-
versal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na for-
ma do art. 196 da Constituição Federal da República;

Considerando a Portaria nº. 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara Emer-
gência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus;

Considerando o contido na Lei Federal nº. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe 
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância inter-
nacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;

Considerando o contido na Portaria nº. 356, do Ministério de Saúde, de 11 de março de 
2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº. 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

Considerando o Decreto Municipal nº 2317, de 21 de março de 2020, que havia declarado 
estado de emergência e o agravamento da situação, com a existência de casos suspeitos de CO-
VID19 e o clima de histeria que vem se se alastrando pelas ruas e lares do município de São 
João das Duas Pontes, em razão da proximidade com as pessoas supostamente infectadas; e

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº. 64.879, de 20 de março de 2020, o qual 
reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, que atin-
ge o Estado de São Paulo, e dá providências correlatas.

DECRETA:
Art. 1.º Fica reconhecido e declarado o estado de calamidade pública, decorrente da pan-

demia do COVID-19, que atinge o Município de São João das Duas Pontes, e dispõe sobre 
medidas adicionais para enfrentá-lo.

Art. 2.º Para o enfrentamento da situação de calamidade pública ora declarada, o Municí-
pio de São João das Duas Pontes adotará, entre outras, as seguintes medidas administrativas:

I - dispensa de licitação para a aquisição de bens e serviços, de acordo com o inciso IV do 
art. 24 da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações;

II - requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, com jus-
ta indenização, conforme inciso XIII do art. 15 da Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setem-
bro de 1990.

Art. 3.º As Secretarias Municipais e o Instituto de Previdência Municipal de São João das 
Duas Pontes suspenderão, até 30 de abril de 2020, as atividades de natureza não essencial 
nos seus respectivos âmbitos, exceto os órgãos municipais relacionados ao paço municipal, 
à saúde, assistência social, defesa civil, coleta de lixo e outras repartições que, por sua na-
tureza, necessitem de funcionamento ininterrupto

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
Nos termos do Parecer retro da Comissão Permanente de Licitação de 2020, nomeados 

pela Portaria nº 5.078/2020, e do Parecer Jurídico, bem como a ausência de recurso de pra-
zo recursal da Lei 8.666/93, HOMOLOGA os atos praticados pela comissão e ADJUDICA 
o objeto da DISPENSA nº 010/2020, Proc. 019/2020,  à empresa CLINICA MEDICA TO-
MAZ SILVA LTDA - ME, no valor de R$.8.512,00, proveniente da Contratação de empresa 
do ramo, visando a prestação de serviços na área de médico pediatra junto a UBS III, desta 
cidade, para atender período de março 2020, no corrente exercício.

São João das Duas Pontes, 23 de março de 2019
JOSE CARLOS BARUCI - PREFEITO MUNICIPAL -
Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Março de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.744.

A 
Secretaria de Saúde de Mirassol con-
firmou o primeiro caso positivo de 
coronavírus (Covid-19) na cidade. O 
exame foi feito na rede particular do 
Hospital de Base (HB) de São José 
do Rio Preto.

O paciente é um homem, idade ainda não divul-
gada, que viajou para São Paulo entre os dias 12 e 
15 de março e permanece em isolamento domici-
liar. A vigilância epidemiológica quer saber por on-
de o paciente circulou nos últimos dias.

Além desse caso positivo, a cidade tem 8 casos sus-
peitos aguardando resultados dos exames realizados 
pelo Instituto Adolfo Lutz.

Fonte: G1

Prefeitura 
anuncia
1º caso de 
coronavírus 
em Mirassol

Além desse caso 
positivo, a cidade tem 

8 casos suspeitos 
aguardando resultados 
dos exames realizados 

pelo Instituto Adolfo Lutz

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

Parágrafo único. A suspensão de atividades a que alude o “caput” deste artigo abrange-
rá, dentre outros:

a) Cursos de qualificação e ou atividades promovidas pelo Município;
b) Atendimento presencial nas repartições públicas municipais, excetuadas as contidas 

no “caput” deste artigo;
c) Os prazos para interposição de recursos administrativos e processos de recursos huma-

nos em geral no âmbito da administração pública municipal;
d) O transporte rodoviário de passageiros em ônibus municipais, com destino às cidades 

vizinhas, e o embarque e desembarque de passageiros no Terminal Rodoviário Municipal.
Art. 4.º As autoridades responsáveis e referidas no “caput” do artigo 3.º, deste decreto, 

deverão, ainda:
I – determinar o gozo imediato e antecipado de férias regulamentares e ou licença-prêmio 

em seus respectivos setores, assegurada apenas a permanência de número mínimo de servi-
dores necessários a atividades essenciais e de natureza continuada;

II - maximizar, na prestação de serviços à população, o emprego de meios virtuais que dis-
pensem o atendimento presencial;

III - não autorizar viagens no território nacional ou internacional, salvo mediante justifi-
cativa motivada e que indique a necessidade emergencial da viagem;

IV - assegurar que, nos locais onde não serão suspensas as atividades, o ingresso às repar-
tições públicas permita o controle de entrada e saída de pessoas, evitando a aglomeração.

Art. 5.º As Secretarias Municipais deverão adotar as providências necessárias para a di-
vulgação de campanhas de publicidade institucional buscando o esclarecimento da popula-
ção sobre a pandemia do COVID-19, agindo sempre em conjunto e de acordo com a orien-
tação técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Parágrafo único. A contabilidade e tesouraria adotará as providências de natureza orça-
mentária e financeira necessárias à execução do disposto no “caput” deste artigo.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário.

JOSÉ CARLOS BARUCCI
Prefeito

REGISTRADO E PUBLICADO NESTA DIRETORIA NA DATA SUPRA.
DÉBORA DA SILVA

Diretora Municipal De Administração
Uma publicação: Quinta-feira, dia 26 de Março de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.744.

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020  |  Saúde | A11



Rio Preto confirma 8 casos 
positivos de coronavírus e 
prefeitura decreta estado 
de calamidade pública

à  PANDEMIA

Secretaria investiga se nesses três novos casos confirmados, os pacientes 
pegaram em Rio Preto ou se viajaram para algum lugar e contraíram o vírus

S
ão José do Rio Pre-
to pulou de cinco pa-
ra oito os casos positi-
vos de coronavírus, de 
acordo com a Secreta-
ria de Saúde em entre-

vista coletiva na tarde da última ter-
ça-feira, 24.

A secretaria investiga se nesses 
três novos casos confirmados, os pa-

cientes pegaram a doença em Rio 
Preto ou se viajaram para algum lu-
gar e contraíram o vírus.

A cidade também teve um aumen-
to no número de casos notificados, 
pulando de 120 para 176 notifica-
ções. Vinte casos foram descarta-
dos para Covid-19.

Segundo a Secretaria de Saúde, 
dos casos suspeitos, 31 pessoas es-
tão internadas em hospitais de Rio 
Preto, sendo 15 mulheres e 16 ho-
mens. Dois pacientes são menores 

de seis meses e outros 15 interna-
dos têm mais de 60 anos.

Na mesma entrevista, o prefeito 
Edinho Araújo divulgou que decre-
tou nesta terça-feira (24) estado de 
calamidade pública em São José do 
Rio Preto em mais uma ação para 
combater o coronavírus.

Segundo o prefeito, com o decreto 
a Secretaria de Saúde poderá con-
vocar servidores de outras áreas e 
também terceirizados. “O decre-
to de calamidade amplia os ins-

trumentos do Secretaria de Saúde 
para combater o novo coronavírus, 
poderá requisitar servidores de to-
das as secretarias e também das 
terceirizadas. Não há motivo para 
pânico, quero reconhecer o traba-
lho de todos. É um momento difí-
cil, mas Rio Preto está tomando as 
providências no sentido de minimi-
zar a propagação do vírus”, afirma 
o prefeito.

Fonte: G1

Secretário de Saúde de São José do Rio Preto, Aldenis Borin, e o prefeito Edinho Araújo
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Foto: Reprodução/TV Tem Rio Preto
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Santa Casa de Votuporanga 
mostra três pacientes 
com suspeita de Covid-19 
internados em estado grave

à  CORONAVíRUS

Outros três pacientes com a suspeita da 
doença estão internados em estado estável

E
m boletim divulgado pela Santa Casa de Votuporanga na tar-
de desta quarta-feira, 25, três pacientes com suspeita de es-
tarem infectados com Covid-19 estão internados em estado 
grave, além de outros três em estado estável. Os dados se re-
ferem somente aos casos atendidos na instituição. Confira o 
boletim ao lado:

  
A Prefeitura de Jales afirma 

que apesar do aumento de 3 ca-
sos notificados suspeitos, todos 
estão em isolamento domiciliar, 
incluindo os que estavam inter-
nados, e o estado de saúde de 
todos, até o momento, é consi-
derado bom.

A Prefeitura de Jales ressalta 
que o número de casos suspeitos 
(ainda não descartados ou con-
firmados) para o Covid-19 depen-
de da entrega de resultados pe-
lo Instituto Adolfo Lutz, que atua 
na promoção da saúde no Esta-
do de São Paulo, sendo creden-
ciado pelo Ministério da Saúde e 
responsável pela referência téc-
nico-científica para as ações de 
vigilância sanitária, epidemioló-
gica e ambiental. 

Confira boletim completo ao lado:

Fonte: Jales Notícias

Prefeitura de 
Jales divulga 
boletim 
epidemiológico
Apesar do 
aumento de 3 
casos notificados 
suspeitos, 
todos estão 
em isolamento 
domiciliar
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Prefeituras da região 
fazem blitze para 
controlar os visitantes
Objetivo é diminuir o número de pessoas nas ruas dos municípios

O 
avanço do corona-
vírus pelo País tem 
feito com que mu-
nicípios do Noroes-
te paulista tomem 
medidas drásticas 

para conter o avanço da doença. Pre-
feituras da região têm adotado des-
de blitze para motoristas que che-
gam às cidades até interdições de 
rodovias, parques, praças públicas 
e proibição de embarque e desem-
barque de passageiros em terminais 
rodoviários. O medo é de um colap-
so no sistema de saúde.

Em Potirendaba, em todas as cinco 
entradas da cidade estão sendo rea-
lizadas blitze. Guardas municipais, 
junto com agentes da Vigilância Sa-
nitária, estão aplicando um questio-
nário para quem chega e realizando 
a medição de temperatura dos mo-
toristas. Caso sejam constatados 
sintomas suspeitos para Covid-19, 
o condutor ou passageiro é encami-
nhado para uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) da cidade. Poti-
rendaba ainda não tem nenhum ca-
so suspeito de coronavírus sendo in-
vestigado. Quem se recusar pode ser 
impedido de entrar no município, se-
gundo o poder público.

Outras três cidades fecharam as 
entradas de acesso por meio de de-
cretos. Em Santa Fé do Sul, desde a 
última segunda-feira, 23, apenas três 
entradas e saídas da cidade estão li-
beradas para o trânsito de veículos 
de moradores e pessoas da região 
que trabalham no município. Blitze 
com medição de temperaturas estão 
sendo realizadas nos três acessos. 
Foram colocadas placas e até tubos 
de concreto para impedir a passa-
gem direta de veículos.

Em Rubinéia e Mira Estrela, as en-

Motorista de caminhão faz medição de febre em blitz em uma das entradas de Potirendaba

tradas também foram interditadas. 
As três cidades informaram que to-
maram as medidas no objetivo de 
evitar que os turistas e até pesca-
dores frequentem os municípios em 
época de quarentena. Quem chega 
às três cidades precisa responder 
um questionário, com perguntas - 
como de onde veio, para onde vai - 
e realizar a medição de temperatura.

Em Bady Bassitt, a prefeitura não 
interditou as entradas, mas sim os 
parques e espaços de lazer do muni-
cípio. O fechamento dos locais com 
fitas de isolamento visa evitar que 
idosos saiam de casa para frequen-
tar os locais e até que as pessoas 
continuem nas ruas, em época que 
é recomendado que os moradores 
fiquem em casa. Em Tanabi, a pre-

feitura lacrou a praça central, onde 
idosos costumam jogam truco em 
mesas do espaço.

Outra cidade que também tomou 
uma medida drástica para conter o 
avanço do coronavírus foi Jales. Por 
meio de decreto, obrigou o fecha-
mento do Terminal Rodoviário José 
Antonio Caparroz, proibindo tanto 
o embarque como o desembarque 
de passageiros. A prefeitura decre-
tou estado de calamidade pública 
no município.

Mesma ação tomada pelo prefeito 
de Mirassol, que também decretou 
quarentena no município, seguindo 
as recomendações do governo es-
tadual, que obrigou o fechamentos 
de todos os serviços não essenciais 
no estado.

LIMPEzA
A Prefeitura de Olímpia, além de 

proibir a hospedagem de hóspedes 
na rede hoteleira que é conhecida por 
receber turistas do Brasil e do mun-
do, também iniciou nesta terça-feira, 
dia 24, o serviço de desinfecção e lim-
peza de ruas, avenidas e espaços pú-
blicos de maior circulação do municí-
pio. Segundo a prefeitura, os produtos 
são idênticos aos que foram usados 
na China para combater a Covid-19 e 
possuem hipoclorito de sódio. A ação 
de limpeza de ruas também está sen-
do realizada em Fernandópolis, nas re-
giões próximas de centros de saúde e 
hospitais da cidade, e em Monte Apra-
zível, próximo da Santa Casa.

Fonte: Diário da Região
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 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

Unidades do CRAS do 
município fazem entrega 
do Programa Vivaleite
Medida permanecerá em vigor durante todo período do plano de contingência do coronavírus

à  DISTRIBUIçãO GRATUíTA

A
tendendo uma ne-
cessidade emer-
gencial, em decor-
rência das ações 
adotadas como for-
ma de prevenção ao 

novo coronavírus (COVID -19), a Se-
cretaria Municipal de Assistência 
Social informa que os beneficiários 
do Programa Vivaleite devem retirar 
o leite nas unidades do CRAS.

A distribuição, que sempre foi rea-
lizada nas unidades de Saúde, pas-
sa por uma mudança temporária, a 
fim de que os órgãos de Saúde per-
maneçam nesse período, exclusiva-
mente, destinados ao atendimento 
emergencial à população.

Com a alteração, a entrega tam-
bém sofre mudanças de datas. Na-
sexta-feira, 27, os beneficiários ainda 
poderão retirar o leite normalmente e 
a partir da próxima semana, dia 30, o 
alimento será fornecido somente às 
segundas-feiras.
l No CRAS I será distribuído o leite pa-

ra os moradores do Jardim Araguaia, 

Cecap, Cohab Antônio Brandini, Jar-
dim Paraíso e Jardim Uirapuru.

l CRAS II para os beneficiários do 
Jardim Paulista, Brasilândia e Jar-
dim Guanabara.

l CRAS III para as pessoas residen-
tes no CAIC, Conjunto Habitacio-

nal Paulo Sano e Jardim Planalto.
l CRAS IV para aqueles que são 

atendidos no Jardim Pôr do Sol, 
Jardim Santa Bárbara, Vila Regi-
na e Jardim Ipanema.

SOBRE O PROGRAMA
O Vivaleite é o maior programa 

de distribuição gratuita de leite 
pasteurizado do Brasil. Criado pe-
lo Governo do Estado de São Pau-
lo em 1999. A prioridade é aten-
der famílias com renda mensal de 
até 1/4 de salário-mínimo per ca-
pita. 
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N
a manhã do dia 
23, a Câmara Mu-
nicipal realizou a 
devolução de R$ 
354.743,67 à Prefei-
tura Municipal de 

Santa Fé do Sul, referente ao Duodé-
cimo da Câmara, que estava reser-
vado para a construção da 3ª etapa 
do prédio da nova Câmara.

A obra está parada atualmente, 
após rescisão de contrato com a 
empresa que venceu a licitação pa-
ra execução dos serviços.

Após reunião com o Prefeito os Ve-
readores decidiram repassar o valor 
com o compromisso de o montante 
na aquisição de 5 (cinco) respiradores 
mecânicos para a UTI da Santa Casa 
de Misericórdia. A compra destes res-
piradores será um reforço nas ações 
de contingenciamento do COVID 19.

A Câmara Municipal de Santa Fé 
do sul tem um compromisso com a 
população, e não tem medido esfor-
ços para auxiliar o município e nes-
te momento a Secretaria Municipal 
de Saúde nas medidas de enfrenta-
mento ao Coronavirus.

Câmara de Santa Fé do Sul 
repassa R$ 354.743,67 para 
aquisição de respiradores 
para Santa Casa
Hospital passará a ter 14 equipamentos. Número de suspeitos baixou para 6
Até agora, nenhum caso foi confirmado e nenhuma morte foi registrada

à  DUODéCIMO 

A Prefeitura já anunciou que irá 
comprar mais três respiradores me-
cânicos com recursos próprios. O to-
tal de cada conjunto e de aproxima-
damente R$70 mil.

INICIATIvA PRIvADA
O Grupo Ambar Amaral também 

autorizou a Santa Casa adquirir um 

ventilador mecânico. Com estas 
aquisições, a Santa Casa passará 
ter 14 equipamentos.

TOTAL DE CASOS
A Secretaria Municipal de Saúde 

informou que após divulgação de 
resultados de exames pelo Institu-
to Aldof Lutz, na manhã de quarta-

-feira (25), o número de casos sus-
peitos caiu. para seis, com negativo 
para dois exames que eram aguar-
dados. Não óbito pelo coronavírus e 
nenhum caso confirmado até o mo-
mento.

Fonte: Informa Mais
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Técnicos da Saúde 
visitam instalações 
do Estádio Teixeirão

à  EFEITO CORONAVíRUS

Local entrou no rol de possíveis prédios para abrigar um hospital de campanha

U
ma comissão forma-
da por técnicos da 
Secretaria de Saú-
de de Rio Preto visi-
tou as instalações 
do estádio Teixeirão 

nesta terça-feira, 24, para avaliar as 
condições do local, que, tudo indi-
ca, entrou no rol de possíveis prédios 
para abrigar um hospital de campa-
nha caso a crise do coronavírus na 

cidade exija medidas do gênero. Ou 
outro ponto de apoio no combate à 
doença.  

HOSPITAL DE CAMPANHA
Na semana passada, o presiden-

te do América, Luiz Donizete Priet-
to, ligou na Secretaria de Saúde co-
locando as instalações do estádio 
à disposição para adequações, co-
mo está sendo feito na cidade de 
São Paulo.  

Os técnicos da Saúde fizeram uma 
espécie de pente-fino no local, para 
diagnosticar os pontos que precisa-

riam ser adaptados em caso de uti-
lização do prédio. Seriam utilizadas 
como consultórios as dependências 
da parte administrativa do estádio, 
como alojamento, sala de imprensa 
e escritórios. 

Outro ponto que teria agradado os 
técnicos é a disposição da entrada 
do estádio Benedito Teixeira, com 
dois portões em separado, que per-
mitiria isolar o local de ingresso dos 
profissionais da saúde e dos pacien-
tes. Os médicos, enfermeiros e téc-
nicos entrariam por onde se situa a 

saída do ônibus das delegações, no 
retorno da avenida Antônio Tavares 
Pereira Lima, enquanto os pacientes 
seriam atendidos pela entrada dos 
ônibus, ao lado da bilheteria, que dá 
acesso às arquibancadas.

O local, de início, seria destinado 
para o atendimento dos idosos entre 
60 e 70 anos que tenham sintomas 
gripais e que poderiam ser enviados 
para unidades mais bem equipadas 
conforme a gravidade do caso.

Fonte: DLNews
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Empresários que 
descumprirem decreto 
de Votuporanga podem 
até ser presos, diz prefeito

à  DECRETO

Local entrou no rol de possíveis prédios para abrigar um hospital de campanha

E
m entrevista exclu-
siva à Rádio Cidade 
FM, o prefeito João 
Dado (SD) afirmou 
que os empresários 
que descumprirem 

as determinações contidas no de-
creto de quarentena podem até ser 
presos. O rigor, segundo ele, se faz 
necessário para resguardar o direi-
to à vida humana.

O decreto, editado no sábado, 21, 
determina o fechamento de todo o 
comércio votuporanguense, com 
exceção das atividades tidas como 
essenciais (supermercados, farmá-
cias, açougues, postos de combus-
tíveis, etc). A medida ainda limita o 
horário de funcionamento dos esta-
belecimentos essenciais (de segun-
da a sábado das 7h às 18h, ficando 
proibido o funcionamento aos do-
mingos).

“Sabemos que essas medidas 
têm um impacto financeiro gran-
de, mas estamos falando da vida 
humana e o direito à vida deve so-
brepor qualquer atividade laboral. 
Aos estabelecimentos que descum-
prirem as determinações será apli-
cado o artigo 268 do código penal 
‘infringir determinação do Poder 
Público destinada a impedir a pro-
pagação de doença contagiosa. Pe-
na de detenção de um mês a um 
ano e multa’. E vamos lá para o ar-
tigo 330: ‘desobedecer a ordem le-

Declarações foram dadas em entrevista à Rádio Cidade FM

Foto: A Cidade

gal de funcionário público, pena de 
detenção de 15 dias a seis meses 
e multa’. Então estamos tratando 
esse assunto gravíssimo e é impor-
tante que todos nos ajudem”, de-
clarou o prefeito.

Segundo o capitão da 3ª Compa-
nhia da Polícia Militar de Votupo-
ranga, André Navarrete, desde o 

decreto municipal, os policiais fe-
charam e elaboraram oito RAIA -Re-
latórios de Averiguação de Infração 
Administrativa - no município. Isto 
significa que oito estabelecimentos 
foram fechados e notificados pela 
Prefeitura de Votuporanga.

“A Polícia Militar está verifican-
do locais que são passados pela 

população via 190, além daqueles 
que a equipe se depara no patru-
lhamento. Além disso, a Prefeitu-
ra de Votuporanga está com seus 
fiscais na rua realizando essa ve-
rificação”, finalizou o capitão Na-
varrete. 

Fonte: A Cidade Votuporanga
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CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OUROESTE

(17) 99674-2907 (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRéDITO R$ 400 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

qUERO R$ 42 MIL +  TRANSF.  DIV.

Mulher é presa com
30 tijolos de maconha

à  TRáFICO DE DROGAS

Ela foi presa em flagrante 
enquanto fazia o 
transporte da droga

U
ma mulher de 36 anos foi presa 
em flagrante, na madrugada 
desta quarta-feira, 25, trans-
portando 30 tijolos de maco-
nha, no bairro Solidariedade, 
em Rio Preto.

Segundo informações do boletim de ocorrên-
cia, a Polícia Militar fazia patrulhamento de ro-
tina pelo bairro, quando abordou o veículo on-
de a mulher estava.

Outras duas pessoas, posteriormente identi-
ficadas como cunhado e filho da mulher, con-
seguiram fugir a pé.

Dentro do veículo, no porta-malas, foram en-
contrados 30 tijolos de maconha, já embalados. 

Questionada, a mulher disse que os três ha-
viam recebido certa quantia para enterrar a 
droga em um matagal nas proximidades. 

Ela foi presa em flagrante e responderá por 
tráfico de drogas.

Fonte: Diário da Região
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Secretaria da Habitação 
mantém a construção de 
40 mil moradias no Estado

à  GOVERNO DE SP

Seguindo as recomendações do Centro de Contingência contra o
Coronavírus do Estado, foram adotadas medidas para proteger a saúde
dos trabalhadores nos canteiros de obras em razão do COVID-19

O 
Secretário de Estado 
da Habitação, Fla-
vio Amary, anun-
ciou que as unida-
des habitacionais 
em construção em 

todo o Estado seguem seu crono-
grama normal de obras. Ele afirmou 
ainda que foram adotadas medidas 
sanitárias de proteção à saúde dos 

trabalhadores nos canteiros de obras 
em virtude da pandemia do novo co-
ronavírus, seguindo a determinação 
do governador João Doria de salvar 
vidas e cuidar dos idosos.

Atualmente, estão em construção 
40 mil moradias, sendo 12,2 mil pe-
la CDHU (Companhia de Desenvol-
vimento Habitacional e Urbano) e o 
restante com aporte do governo de 
São Paulo por meio da Agência Ca-
sa Paulista.

“As nossas obras públicas seguem 

ativas. A orientação a todas as em-
presas que prestam serviços para a 
CDHU é que mantenham as obras 
com álcool em gel disponível, com 
termômetros em seus canteiros e 
que mantenham um operário por 
ambiente ou mesmo por casa, uma 
vez que a maioria das construções 
são condomínios horizontais, evitan-
do assim a proximidade entre os tra-
balhadores”, explicou Amary.

As orientações incluem também 
almoço em horário diferenciado pa-

ra evitar aglomerações durante as 
refeições. Já os trabalhadores com 
60 anos ou mais foram colocados em 
férias.

Segundo o secretário, é importan-
te manter a atividade econômica e 
os prazos de entrega das obras para 
não prejudicar as famílias beneficia-
das com a casa própria, mas respei-
tando a saúde dos trabalhadores de 
acordo com as recomendações feitas 
pelo Centro de Contingência contra 
o Coronavírus do Estado

A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) aprovou na últi-
ma terça-feira, 24, um pacote de 
medidas especiais em resposta 
à pandemia de coronavírus, in-
cluindo a suspensão por 90 dias 

de cortes do serviço de eletrici-
dade por inadimplência para con-
sumidores residenciais e serviços 
essenciais.

As medidas, aprovadas em reu-
nião extraordinária de diretoria do 
regulador realizada por meio de vi-
deoconferência, incluem também a 
flexibilização pelo mesmo prazo de 

algumas obrigações das distribuido-
ras de energia, como de atendimen-
to presencial a clientes e entrega de 
faturas a domicílio.

O diretor-geral da agência, André 
Pepitone, disse que ainda haverá 
uma avaliação à parte, em discus-
são junto ao governo, de medidas 
adicionais em benefício de con-

sumidores de baixa renda. “Nos 
foi demandado que se avaliasse a 
possibilidade de haver um supor-
te maior ao (consumidor de) bai-
xa renda, e isso vai ser tratado nos 
canais de governo, com o Ministé-
rio de Minas e Energia e da Econo-
mia, com coordenação da Casa Ci-
vil”, afirmou.

Aneel suspende
corte de energia por 
inadimplência por 90 dias

à  APROVADO!

Decisão foi tomada devido à pandemia do coronavírus

 Da REDAçãO
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imóveis

vende-se rancho de frente para rio
Imóvel com 2 quartos com suíte, sala grande, cozinha grande, lavanderia, quiosque de 60 mts (tudo 
com madeiramento tratado), 2 banheiros externos próximos ao quiosque e dispensa grande. Tudo com 
laje (exceto os cômodos externos). valor: R$ 300.000,00 (Aceito troca em 50% do valor - Consultar). In-
teressados ligar (17) 99715-4897.

Anuncie aqui: envie mensagem pelo Whatsapp para: (17) 99715-4897 

vENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis localizada 
na Rua Bahia, 196, com 3 quartos, 
2 banheiros, 2 salas, cozinha, co-
pa, área de serviço e garagem pa-
ra 2 carros. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua Her-
minio Antoniolli, 66, Parque Paulis-
tano, com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Terre-
no grande que dá para fazer outra 
casa. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Francisco Alvizzi 117, Jardim Pau-
listano, com 2 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. Terreno grande que 
dá para fazer uma edicula. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534 / 99715-
4897.
----------------------------------------
vENDE-SE CHÁCARA
Chácara  em Fernandópolis na Rua 
Antônio Papa 1078, Ipanema, em 
torno de 6 lotes. Área com 2 casas, 
sendo que a maior tem 2 quartos, 

sala, banheiro, cozinha e alpendre. 
Vai ser asfaltada a rua, com água, 
esgoto e luz. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
NEGóCIO DE OCASIÃO
Vende-se área de 2.400 metros qua-
drados no perímetro urbano escritu-
rada. Interessados ligar (17) 99715-
4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno na Avenida Verg-
naud Mendes Caetano, no centro - 
Ótimo preço. Interessados ligar (17) 
99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE ÁREA
Vende-se área de 1.800 metros qua-
drados com escritura na área urba-
na de Fernandópolis. Interessados 
ligar (17) 99658-2534.
----------------------------------------
vENDE-SE OU TROCA-SE CASA
Vende-se ou troca-se casa no Jar-
dim Santa Filomena, com suíte com 
guarda roupa embutido, 2 quar-
tos, sala, copa, cozinha toda pla-
nejada, banheiro, lavanderia, área 
com churrasqueira, garagem pa-
ra dois carros, toda equipada com 

cerca elétrica, concertina e sistema 
de alarme.  Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno no Parque Gra-
madão com 690 metros quadra-
dos, quitado. Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Santa Alberti-
na, no Jardim Itália, anexo à Prai-
nha, com área de 269,14 m2, ide-
al para área de lazer. R$ 42.000,00. 
Interessados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Ouroeste, 
no Jardim São Lourenço VI, com 
200,33 m2 (ideal para Minha Ca-
sa, Minha Vida). R$ 25.000,00. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENOS
2 terrenos quitados e vizinhos em 
Ouroeste, com 365,76 m2 e 371,90 
m2, respectivamente, no Jardim 
São Lourenço VI. R$ 50.000,00 ca-

da. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Terreno em Valentim Gentil com 
1.550 m2 de área, contendo dois 
galpões para indústria, com área 
coberta total de 700 m2, alugados 
por R$ 2.100,00 por mês, no Dis-
trito Industrial (área urbana). R$ 
500.000,00. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENOS
2 terrenos vizinhos em Valentim 
Gentil, no Residencial Montebe-
lo, primeira quadra, defronte a 
Choplândia, cada um com área de  
970,29 m2. R$ 230.000,00 cada. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
vENDE-SE TERRENO
Terreno em Cosmorama, no Jar-
dim Progresso, de esquina, com 
292,38 m2 (possibilidade de des-
membrar e fazer dois lotes com 
tamanho para Minha Casa, Mi-
nha Vida). R$ 45.000,00. Inte-
ressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897. 
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horóscopo
ÁRIES 
Aproveite a Lua em seu 
signo para se cuidar com 

carinho e jogar a autoestima para ci-
ma. Você é forte e de bem com a vi-
da. Não deixe o pique cair e não se 
arrisque nesta época de instabilida-
des e de contenções. Você terá um 
lindo futuro pela frente e está muito 
perto de receber oportunidade que 
estabilizará as finanças e a vida ín-
tima. Olhe para a frente!

TOURO
Meditação, troca de men-
sagens carinhosas com 

amigos e antenas ligadas nos acon-
tecimentos do mundo manterão o 
estado de alerta necessário nesta 
época instável. Planos para o futuro 
poderão mudar. Por enquanto, obser-
ve, aprenda, expresse seu carinho e 
gratidão às pessoas queridas e culti-
ve a paz interior. Fase de autoconhe-
cimento e de crescimento espiritual. 

GêMEOS
Aprofunde amizades e di-
vulgue informações. Co-

municações profissionais cobrarão 
respostas rápidas. Apoie a equipe 
e transmita serenidade. A força pa-
ra vencer os desafios destes tempos 
instáveis virá de dentro de você e do 
amor. Atividades criativas e planeja-
mento de ações futuras trarão espe-
ranças, apesar das incertezas e da 
falta de garantias do momento.

CâNCER 
Apesar de pouca proximi-
dade, amizades se firma-

rão. Colabore e motive a equipe. Mo-
mento de somar forças e formar um 
time campeão. Lua na área da carrei-
ra trará perspectivas positivas para 
o futuro. Espere por projeção e maior 
popularidade no ambiente profissio-
nal. Bom também para olhar mais lon-
ge e visualizar onde quer chegar. Bus-
que respostas existenciais.

LEÃO 
Hora de apostar todas 
as fichas em mudanças 

e inovações no trabalho. Avalie pro-
posta de associação e desenvolva no-
vos projetos. Crie cursos, comparti-
lhe conhecimentos, aprenda a usar 
novas ferramentas e aumente a pre-
sença on-line. Notícias de longe fa-
rão alertas. Siga orientações, res-
trinja encontros e mantenha a saúde 
equilibrada.

vIRGEM
Trocas carinhosas com 
pessoas de outra locali-

dade fortalecerão ainda mais os de-
sejos de mudanças. Saturno cobrará 
responsabilidade com a saúde e res-
tringirá a rotina ao essencial. Fique 
em segurança, apoie amigos e contri-
bua com o bem-estar coletivo. Man-
tenha as antenas ligadas nos vários 
canais de comunicação. Amor com 
mais diálogo e confiança. 

LIBRA
Aproveite o dia para es-
treitar laços afetivos. Mo-

mentos carinhosos com a família e es-
pecial atenção com quem está mais 
frágil criarão um ambiente protetor. 
Cuide dos relacionamentos e mante-
nha a vida funcionando. O trabalho 
cobrará planejamento e organiza-
ção. Fique de olho no futuro e ajuste 
metas. Comunicações profissionais 
aquecidas manterão a motivação.

ESCORPIÃO
Conversas atenciosas le-
varão esperança a quem 

está longe. Momento de criar mais 
união nas parcerias de vida e traba-
lho, mesmo que os relacionamentos 
se limitem ao ambiente virtual. Pre-
ocupações com a saúde e segurança 
da família aumentarão as responsa-
bilidades. Tente manter a calma com 
irmãos. Restrinja deslocamentos e 
faça maior uso dos canais digitais.

SAGITÁRIO
Boas propostas e acordos 
financeiros manterão um 

clima esperançoso, apesar da falta 
de garantias deste momento. Mude 
a rotina, faça compras on-line e di-
minua os riscos de saúde. Comuni-
cações de trabalho funcionarão bem 
no ambiente virtual. Aproveite para 
conversar mais com a família, aco-
lher inseguranças dos filhos e criar 
clima carinhoso no amor. 

CAPRICóRNIO
Amor com grande con-
fiança levantará o astral. 

Conte com harmonia nas relações e 
aproveite esta fase de contenções 
para estudar e elaborar projetos. Al-
guém da família requererá cuidados 
especiais. Casa e moradia também 
serão assuntos em destaque hoje. 
Organize as contas e encontre so-
luções práticas para manter a vida 
funcionando, apesar das restrições.

AqUÁRIO
Apesar dos desafios des-
ta fase, as finanças con-

tinuarão equilibradas e o amor está-
vel. Crie um ambiente carinhoso em 
casa. A vida familiar ficará mais gos-
tosa. Arrume a casa e dê aquele to-
que especial na decoração que dei-
xará os espaços mais aconchegantes. 
Comunicações de trabalho acelera-
das hoje. Exponha ideias e soluções 
originais. Siga orientações de saúde.

PEIXES 
Amizades com apoio mú-
tuo farão toda a diferen-

ça nesta fase. Palavras motivadoras 
e declarações de amor darão sabor 
ao dia. Encontre soluções financeiras. 
Bom momento para firmar acordos e 
tornar as perspectivas mais positi-
vas. Mercúrio em seu signo ampliará 
o poder de comunicação e entendi-
mento nas relações. Ideias criativas. 
Converse mais com os filhos. 
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MALHAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Marco garante a Carla que não está envolvido 
em crimes e pede que a esposa confie nele. Ca-
melo revela a Anjinha, Jaqueline e Raíssa que 
Rui é traficante de drogas. Ramila conta a Dia-
na que Andressa não é mais virgem. Carla con-
fronta Rui. Henrique rejeita Andressa, que pede 
ajuda a Diana. Anjinha, Jaqueline e Raíssa de-
fendem Andressa. Nanda cobra uma atitude de 
Henrique. Marco confessa a Rugieri que teme 
perder seu casamento. Nanda e Andressa pres-
sionam Fafi. Milena e Jaqueline flagram Vânia e 
César se beijando. Anjinha ouve uma conversa 
entre Marco e Peixoto, e questiona o caráter do 
pai. Carla pede que Marco deixe sua casa.

SALvE-SE qUEM PUDER
Quinta-feira, 19h15

Kyra inventa para Renatinha que se fingiu de mor-
ta porque sentiu um pavor repentino de se casar. 
Zezinho sente ciúmes de Ermelinda com Edgar. 
Gabi liga para a avó, Dulce, acertando a ida de 
Juan e Mário para moraram com ela em São Pau-
lo. Renatinha obriga Kyra a escrever uma carta 
de despedida para Rafael, pedindo ao ex-noivo 
que fique com a secretária. Renzo flagra Alexia/
Josimara mexendo em seus pertences.

ÉRAMOS SEIS 
Quinta-feira, 18h00

Capítulo não divulgado.

AS AvENTURAS DE POLIANA 
Quinta-feira, 20h30

João encontra Zóio disfarçado na escola e o denun-
cia para Helô. Luisa sugere um acordo a Pendle-
ton para ver sua sobrinha. Lindomar acorda rouco 
e sua apresentação no sarau é cancelada. A notí-
cia de que Sara tem a habilidade de ficar invisível 
se espalha pela a imprensa, e pais e alunos se re-
voltam com Pendleton no sarau do colégio. Sem sa-
ber da verdadeira identidade de Zóio, Mirela fica 
interessada pelo menino. Furioso, Pendleton acha 
que Luisa foi a responsável por espalhar a notícia 
de Sara para a imprensa. Ruth solicita o desliga-
mento imediato de todos os robôs do colégio. Gui-
lherme pergunta para o pai sobre a possibilidade 
de adiar sua viagem para o final do ano. 

AMOR SEM IGUAL
Quinta-feira, 20h50

Leandro se levanta do chão e diz que vai processar Pe-
dro. Tobias percebe algo diferente na sala de Leandro 
e vai lá saber o que está acontecendo. Tobias vê toda 
a confusão e liga para a segurança. Fernanda comenta 
com Hugo que Pedro Antônio está demorando demais 
para voltar. Geovani conversa com Bento e diz que te-
rá que falar com todas as mulheres que se relacionou 
para falar sobre a doença e teme morrer. Bento fica pe-
nalizado pelo amigo. Peppe está num hotel de péssima 
categoria, deitado no chão com a roupa suja de sangue. 
Uma prostituta se desespera ao vê-lo ali sangrando e 
chama por socorro. Uma ambulância chega e leva 
Peppe para o hospital. A enfermeira diz a Chico que 
o paciente está delirando e falando um nome diferente.

FINA ESTAMPA
Quinta-feira, 21h00

Griselda finge tranquilidade ao saber que Antenor não 
dormiu em casa.Tereza Cristina descobre um grande 
vazamento em seu banheiro e chama por Renê. Zulei-
ka e Edvaldo estranham o comportamento de Rafael ao 
chegar à oficina. Ferdinand, Pezão, Gigante e Enzo im-
plicam com Crô quando ele passa em frente à rede de 
vôlei. Griselda estranha as perguntas que Tereza Cris-
tina faz sobre sua vida. Antenor encontra uma atriz pa-
ra se passar por sua mãe. Esther confessa a Paulo que 
sempre quis ter um filho. Griselda flagra Rafael e Amá-
lia se beijando. Antenor tenta explicar seu plano para 
Mirna. Tereza Cristina impõe que Vanessa a acompa-
nhe no jantar e Renê fica preocupado. Antenor pede di-
nheiro emprestado a Rafael para contratar Mirna. 

resumo de novelas
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celebridades
Aos 71 anos, príncipe 
Charles é diagnosticado 
com novo coronavírus

à  PANDEMIA

O herdeiro do trono do Reino Unido testou positivo para a Covid-19. 
A rainha Elizabeth II está em quarentena autoimposta há duas semanas

O 
príncipe Charles, 
herdeiro do trono 
do Reino Unido, 
testou positivo pa-
ra a Covid-19, infor-
maram autoridades 

do Palácio de Buckingham nesta 
quarta-feira, 25. A BBC confirmou a 
informação.

Charles, 71 anos, teve sintomas le-
ves do coronavírus, mas, fora isso, 
“está com boa saúde e tem traba-
lhado de casa nos últimos dias”, in-
formaram as autoridades.

A mulher de Charles, Camilla Pa-

rker-Bowles, a duquesa de Cornu-
ália, 72, não foi diagnosticada com 
o vírus.

Os dois estão isolados em uma re-
sidência na Escócia.

Segundo informações da BBC, há 
pelo menos duas semanas Charles 
não tem contato com a rainha Eliza-
beth II.

A monarca está em quarentena au-
toimposta há quase duas semanas. 
Ela está isolada no Castelo de Wind-
sor desde 15 de março, acompanha-
da de seu marido, o príncipe Philip.

Segundo a imprensa britânica, a 

rainha está mantendo contato com 
sua família por meio de aplicativos 
como FaceTime e Skype. O distancia-
mento social ocorreu depois que um 
membro do Palácio de Buckingham 
testou positivo para a Covid-19.

MONITORAMENTO DIÁRIO
Em entrevista à revista Tatler, An-

na Hemming, da Clínica Cranley, que 
atuou durante sete anos como mé-
dica residente da família real, disse 
que os membros da realeza britânica 
estão sendo monitorados diariamen-
te por uma equipe médica durante a 
pandemia do novo coronavírus. Eli-

zabeth II e Philip, 86, são as maiores 
preocupações.

“Estão claramente no grupo de alto 
risco”, afirmou Anna. “Acredito que 
a família conversará todos os dias 
com os médicos e tomará todas as 
precauções razoáveis, principalmen-
te o duque de Edimburgo, o mais frá-
gil da família”, emendou a médica. 
Ela acrescentou ainda que todos que 
vivem no palácio receberam a orien-
tação de se autoisolarem caso de-
senvolvam qualquer sintoma.

Fonte: metropoles.com
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Marcela diz que deu 
fora em Jared Leto nos 
Estados Unidos

à  BBB 20

Sister surpreendeu os telespectadores ao revelar
ter dispensado o astro de Hollywood em balada

N
a última terça-fei-
ra, 24, Marcela Mc 
Gowan surpreen-
deu quem assis-
tia ao “Big Brother 
Brasil 20” ao dizer 

que já deu um fora no ator e cantor 
Jared Leto quando estava nos Esta-
dos Unidos. Numa conversa com Ivy 
no quarto, a médica revelou que não 
aceitou deixar uma festa com o artis-
ta, conhecido por ser o vocalista da 
banda 30 Seconds to Mars e ter in-
terpretado Coringa no filme “Esqua-
drão Suicida”. No “BBB20”, a gine-
cologista namora Daniel.

“Não sei se vocês conhecem aque-
le ator Jared Leto... Um cara que fez 
Coringa. Eu estava na balada, ele 
super lindinho, eu nem sabia quem 
ele era. Eu estava mega achando 
ele fofo. Aí veio um assessor e dis-
se que ele queria que a gente saís-
se junto dali”, contou Marcela, que 
continuou:”Nem para me chamar. 
Ele queria que eu saísse da balada 
com ele. Me respeite! Depois vou sair 
com cara, arrancam meu fígado”.

Fonte: Extra

RUA Sergipe, 872 - Centro  -FERNANDÓPOLIS



A26 |   Extra Mais  | QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020

social
Marcela 

Soares 
comemora 
hoje mais 

um ano 
de vida. 

Parabéns!

Higor 
Martins 

comemora 
mais um 

ano de vida 
e recebe 

mensagens 
de amigos e 

familiares.

Lucas 
Acacio 

celebra a 
chegada da 
nova idade. 
Felicidades!

A bela 
Mariana 
Carla 
também 
completou 
mais um 
ano de 
vida essa 
semana. Parabéns 

para ela, 
Simone 
vick, que 
completa 
mais um 
ano de 
vida nesta 
quinta-feira.


