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N
esta sexta-feira, 
dia 22, a par-
tir das 19h, irá 
acontecer a li-
ve beneficente 
dos Irmãos Pa-
theys e da du-

pla Matheus e Henrique. Além de 
presentear os fernandopolenses 
com boa música e momentos de di-
versão, a live vai ajudar a Santa Ca-
sa de Fernandópolis e o Parque Re-
sidencial São Vicente de Paulo de 
Fernandópolis.

A Deaço apoia essa iniciativa e 
vai transmitir a live por meio da 
sua página no Facebook, e tam-

bém poderá ser acompanhada no 
YouTube do TV Canal Dez Fernan-
dópolis. Todas as doações serão 
destinadas a Santa Casa de Fer-
nandópolis que neste momento, 
necessita de suprimentos como 
álcool gel, papel higiênico e pro-
dutos de higiene. Já o Parque Re-
sidencial São Vicente de Paulo vi-
sa construir uma lavanderia para 
uso do Residencial e também que 
será destinada à prestação de ser-
viços a terceiros, por isso, a neces-
sidade é de doações de material 
para construção e qualquer valor 
em dinheiro.

Os diretores da Deaço convi-
dam a todos os fernandopolenses 
a acompanharem a live e fazerem 

doações. “Esta live 
é um grande pre-
sente para a nos-
sa cidade e que vai 
beneficiar a San-
ta Casa de Fernan-
dópolis e o Parque 
Residencial São Vi-
cente de Paulo. Acompanhem jun-
to conosco, convide seus familia-
res e participe com as doações”, 
disseram.

As doações podem ser realizadas 
por meio do WhatsApp (17) 99177 
2555. A live pode ser acompanha-
da pelo YouTube do TV Canal Dez 
Fernandópolis e pela página da De-
aço no Facebook (@deacofernan-
dopolis), a partir das 19h.

LIVE NO
YOUTUBEAs doações podem 

ser realizadas por 
meio do WhatsApp 
(17) 99177-2555

Irmãos Patheys arrecadarão
doações para a Santa Casa e Asilo

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas
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O
s planto-
nistas, mé-
dicos, en-
fermeiros, 
socorristas 
e outros co-

laboradores da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), 
de Fernandópolis, e do Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (SAMU), rece-
beram doação de alimentos 
para “aliviar” as difíceis noi-
tes de trabalho que estão en-
frentado em meio à crise do 
coronavírus.

A Pastelaria e Lanchone-
te Sê Tu Uma Benção, situa-

da no Jardim Santa Cecília, 
entre o Jardim Uirapuru e a 
Vila Ubirajara, encaminhou 
diversos pastéis aos profis-
sionais da Saúde.

O empresário Marcelo Fer-
reira, proprietário do restau-
rante Dom Antônio, também 
provou que solidariedade e 
empatia são fundamentais 
em momentos de crise.

Perto da meia-noite de 
um sábado, Marcelo resol-
veu ajudar os profissionais 
de saúde que estavam de 
plantão em Fernandópolis. 
“Eu não sabia como estava 
a situação deles, então li-
guei perguntando quantos 
funcionários tinha na UPA e 

no SAMU. Sabendo quantos 
eram, fiz umas comidinhas e 
levei para eles”, disse o em-
presário.

Ainda segundo Marcelo, 
cada unidade tinha 15 fun-
cionários trabalhando. “Eu 
não conheço e nem conhe-
cia ninguém desses luga-
res, apenas tive vontade e 
fiz. Quando recebi as men-
sagens me agradecendo, me 
emocionei”.

O empresário também fa-
lou sobre a importância de 
dividir, em um momento 
complicado como o atual. 
“Me sinto num momento da 
vida que acho que o impor-
tante é dividir. Esse é o re-

cado que fica 
durante essa 
crise. Divida 
com o próxi-
mo, seja soli-
dário”, finali-
zou Marcelo.

Uma mé-
dica que estava de plantão 
no UPA chegou a relatar que 
um estabelecimento havia 
negado atendê-los minutos 
antes, por causa da pande-
mia de coronavírus e a ex-
posição dos profissionais de 
saúde ao vírus.

N
o perío-
do turbu-
lento em 
que a po-
p u l a ç ã o 
mundial 

enfrenta no combate à 
pandemia de coronavírus, 
ações de solidariedade ga-

nharam força e estão dan-
do algum sentido para to-
das as dificuldades que 
surgem na luta contra o co-
vid-19. Em Fernandópolis, 
existe um “trabalho de for-
miguinha”, sendo realizado 
por algumas pessoas que 
com poucos recursos, mas 
com muita boa vontade, se 
disponibilizam a ajudar.

EM MEIO 
À CRISE
Intenção foi “aliviar” as difíceis 
noites de trabalho que os 
profissionais estão enfrentado 
em meio à crise do coronavírus

Restaurantes doam 
alimentos aos plantonistas 
da UPA de Fernandópolis

Imagem com parte dos 
alimentos recebidos, 

junto com carta
de agradecimento

Marcelo Ferreira é proprietário do restaurante Dom Antônio

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

BOA 
VONTAdE!
Solidariedade une pessoas na confecção de máscaras de proteção e de acetato para doação

Parque São Vicente de Paulo recebe
máscaras produzidas por dois voluntários 

Os voluntários Everson 
Mandarini Masson e Itamar 
José Lopes observaram a ne-
cessidade diante da pande-
mia que os funcionários e os 
idosos do Parque São Vicente 
de Paulo, em Fernandópolis, 
precisavam de ajuda.

“É uma instituição que lu-
ta diariamente com dificul-
dades. Como na própria ins-
tituição já existiam alguns 
materiais que seriam possí-
veis ser transformados em 
máscaras de tecido e más-
caras de acetato, tomamos 
a iniciativa de confeccioná-
-las. Com uma máquina de 
costura, Itamar se dedicou à 
produção das máscaras de 
tecido enquanto eu me de-
diquei às máscaras de aceta-
to”, destacou Everson. 

Ainda de acordo com o vo-
luntário, quase todas as más-
caras já foram entregues. 
“Continuamos com a confec-
ção tanto das máscaras de 
tecido quanto das de aceta-

to. Ao todo foram, em média, 
120 unidades, em especial à 
equipe de funcionários, que 
possuem contato direto com 
os idosos”, acrescentou.

Tais acessórios, produ-
zidos pela dupla de volun-
tários, são ainda mais im-
portantes em um cenário 
de pandemia. Diversas ci-

dades do País, inclusive, 
Fernandópolis, já registra-
ram a falta dos materiais 
em estabelecimentos co-
merciais.  

Os acessórios, produzidos pela dupla de voluntários, são ainda mais importantes em um cenário de pandemia
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O 
cantor net-
to Cantelle 
realizou, re-
centemen-
te, a primei-
ra fase de 

entrega das doações arreca-
dadas durante live apresen-
tada no dia 29 de abril.

“Queria agradecer a to-
dos que nos ajudaram com 
as arrecadações e espero do 
fundo do meu coração que 
muitas famílias sejam bene-
ficiadas”, disse o cantor em 
sua página no Facebook.

Durante a apresentação fo-
ram doadas duas toneladas 
de alimentos, mil litros de lei-
te, mil máscaras e 100 frascos 
de álcool em gel de 400ml.

na primeira leva foram be-
neficiadas a Paróquia São Pe-
dro, Paróquia Santo Expedi-
to, Projeto Girassol, AVCC e 
Asilo São Vicente de Paulo.

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

BOA AçãO 
Foram beneficiadas a Paróquia São Pedro, Paróquia Santo

Expedito, Projeto Girassol, AVCC e Asilo São Vicente de Paulo

Após live, sertanejo Netto entrega 
doações às instituições do município

Cantor 
netto 

durante 
entrega das 

doações 

AFETO E
ATENçãO

Estudante de Medicina deixa bilhete 
em elevador para ajudar grupo de risco 

O texto salienta: 
“Estamos em 
Pandemia!”; 
“Fiquem em casa!”

Aviso no elevador 
anuncia oferta de ajuda 

com supermercado para 
o grupo com maior risco 

para a doença

‘‘A
ntes de pro-
curarem 
o sistema 
de Saúde, 
me coloco 
à disposi-

ção para tirar suas dúvidas. 
Para qualquer ajuda, nos li-
gue!”. Foi assim que a estu-
dante do sexto ano de Medi-
cina, da Universidade Brasil, 
Maria Paula Modesto, de 24 
anos, justificou sua iniciativa 
de colocar no elevador social 
do prédio onde mora, na região 
central de Fernandópolis, um 
comunicado disponibilizando-
-se a ajudar seus vizinhos ido-
sos em caso de necessidade. O 
texto também salienta: “Esta-
mos em Pandemia!”; “Fiquem 

em casa!”, referindo-se à ne-
cessidade de que, na hora de 
uma crise como a da covid-19, 
o que deve prevalecer é o es-
pírito comunitário.

À reportagem, Maria Pau-
la conta que após o decreto 
(quarentena) por parte do Go-
verno de São Paulo, ela pas-
sou a acompanhar de forma 
mais atenta as informações 
sobre o avanço do coronavírus 
no Brasil, bem como as me-
didas que o país adota para 
conter a enfermidade.

“Como futura médica, mi-
nha maior preocupação foi 
em relação a um possível co-
lapso no sistema de Saúde 
na cidade. Além disso, den-
tro do edifício, onde moro, há 
um grande número de idosos 
e por fazerem parte do gru-

po de risco, devem se expor 
o mínimo possível”, destaca.

A estudante de Medicina se 
disponibiliza a fazer compras 
em farmácias, padarias e mer-
cados para que pessoas mais 
vulneráveis não tenham que 
sair de casa. “Eu também tiro 
as dúvidas de quem me pro-
cura sobre a pandemia, sem-
pre com a tutoria de médicos/
professores. Eu queria mostrar 
uma pouco de afeto e atenção 
neste momento tão difícil pra 
todo mundo”, acrescenta.

Segundo dados da OMS 
(Organização Mundial da 
Saúde), os idosos registram 
a taxa mais alta de mortali-
dade causada pelo novo co-
ronavírus. O drama se acen-
tua entre aqueles que já têm 
problemas de saúde.
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seu direito advogados

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

Casa & Rancho
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M
eio-dia, 
hora do 
almoço. 
n e s t e 
horário, 
a cena 

mais comum é de pessoas 
preparando o prato para re-
alizar a refeição. Mas o que 
chamou a atenção na chur-
rascaria Boa Vista, situada 

na zona norte de Fernan-
dópolis, não foi apenas o 
atendimento, e sim um avi-
so que está do lado de fora, 
na calçada, e diz: “marmi-
ta solidária. Está com fome? 
Pegue uma marmita”.

A iniciativa partiu de Álva-
ro Zonta, proprietário do re-
ferido estabelecimento, que 
buscou ajudar as pessoas, 
em razão do atual momen-
to (crises econômica e sa-

nitária) que o país está pas-
sando.

“Ofereço as marmitas 
gratuitamente. Espero aju-
dar, pois as pessoas real-
mente precisam”, desta-
cou Álvaro. 

Quem passou em frente à 
churrascaria ficou encantado 
com a iniciativa. Para João Pau-
lo neves, que está desempre-
gado há dois anos, só há moti-
vos para agradecer. “A gente 

já tem uma si-
tuação com-
plicada e uma 
alimentação 
assim gratui-
ta, para gente, 
é muito legal”, 
salientou.

A 
Igreja Ca-
tólica de 
Fernandó-
polis rea-
lizou uma 
campanha 

para ajudar os trabalhado-
res da ACARF - Associação 
dos Catadores Recicláveis 
de Fernandópolis. A sede da 
instituição, recentemente, 
sofreu um incêndio que des-
truiu todo o material reciclá-
vel que seria vendido para o 
pagamento dos funcionários 
do local.

As doações – em espécie 
ou em alimentos -, podem 
ser entregues na Paróquia 
Santa Rita de Cássia ou na 
padaria Pão e Pão – localiza-
da na avenida Manoel Mar-
ques Rosa, 1004, Centro.

Um texto divulgado pe-
la pastoral da Igreja está 
circulando pelas redes so-
ciais, explicando a situa-
ção das famílias e o envol-
vimento da Paróquia com 
a ACARF.

CONFIRA A
ÍNTEGRA DA CARTA

Como já deve ser do co-
nhecimento de todos a 
ACARF (Associação dos 
Catadores Recicláveis de 
Fernandópolis), entida-
de nascida sob a égide da 
Igreja Católica, no ano de 
1999, portanto há 21 anos, 

sofreu neste domingo um 
grande incêndio em su-
as dependências, trazen-
do um prejuízo gigantesco 
materialmente falando, com 
o barracão de depósito to-
do queimado, a empilhadei-
ra, toda fiação elétrica, sem 
contar que em plena crise 
de pandemia foi cessado o 
serviço de 16 famílias que 
retiravam dali sua subsis-
tência.

Boa parte da carga, já se-
lecionada que seria utilizada 
para o pagamento do pesso-
al foi destruída. Tudo neces-
sita ser recuperado.

Há grandes necessidades, 
desde o pagamento de sa-
lários até a reconstrução do 
ambiente de trabalho para 
estes irmãos que fazem um 
trabalho penoso, árduo, po-
rém extremamente necessá-
rio ao meio ambiente.

Do nosso lixo retiram o lu-
xo do próprio pão de cada 
dia!

no mês de maio, mês do 
trabalhador gostaríamos de 
estar prestando uma belís-
sima homenagem...mas nos-
sa maior homenagem neste 
momento será nossa soli-
dariedade, nossa colabora-
ção para suprir as maiores 
necessidades e ajudá-los a 
superar tudo isso, para que 
possam retornar, o mais bre-
ve possível à normalidade 
do trabalho.

ESTÁ COM
FOME?

“As pessoas realmente 
precisam”, diz dono de 

restaurante ao distribuir 
marmitas de graça 

A iniciativa partiu 
de Álvaro Zonta, 
proprietário da 
churrascaria Boa Vista 

MOMENTO
dIFÍCIL

Campanha da Paróquia Santa Rita de 
Cássia ajuda trabalhadores da ACARF

Associação sofreu 
grandes prejuízos 

com incêndio
em sua sede

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Iniciativa buscou ajudar 
as pessoas, em razão do 

atual momento(crises 
econômica e sanitária)
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E
m Fernan-
dópolis, Ste-
phany Oli-
veira Silva, 
aluna da re-
de municipal, 

do 5º ano da escola Coronel, 
com apenas 10 anos, está di-
vidindo seu tempo entre as 
aulas online e a costura de 
máscaras de tecido.

Com orientações da mãe, 
ela confecciona as másca-
ras de diversas cores e mo-
delos para doar aos profissio-
nais das Unidades de Saúde 
do município.  Depois que as 
máscaras ficam prontas, faz 
a entrega pessoalmente aos 
profissionais. 

O gesto de amor e solida-
riedade de Stephany ganhou 

D
urante a 
pandemia de 
coronavírus, 
muitos ho-
mens corta-
ram seus ca-

belos e tem evitado ficar com 
a barba grande para se pro-
teger do risco de contágio 
pelo covid-19. Porém, para 

muitas pessoas, esse tipo 
de preocupação não existe, 
principalmente por falta de 
informação.

Um caso desses ocorria na 
região central de Fernandó-
polis. O barbeiro Júlio César 
de Oliveira Cebin, popular-
mente conhecido como Ju-
linho Barbeiro, reparou por 
algumas vezes um senhor, 
chamado pelo apelido de Seu 

Pinguim, com cabelos longos 
e a barba por fazer.

Depois de conversar com 
comerciantes próximos ao lo-
cal, Julinho cortou o cabelo e 
fez a barba do “Seu Pinguim”.

“Pandemia e todos se iso-
lando um do outro, imagina 
ele. Tive que fazer diferen-
te. Fui até ele fazer uma boa 
ação, fazer o que eu sei e dar 
uma higienizada nele pra me-

lhorar pelo menos a aparên-
cia”, disse Julinho.

Agora com cabelo e a bar-
ba devidamente em ordem, e 
com a ajuda de Julinho, o seu 
Pinguim está alguns passos 
mais longe da possibilida-
de de contágio por coronaví-
rus. Mais uma bela atitude no 
meio de uma pandemia que 
tem mostrado o melhor lado 
do brasileiro: a solidariedade.

SENSIBILIZOU
A POPULAçãO

“Vejo o ato da minha filha como uma ação de 
bondade e de amor”, diz a mãe Symara Oliveira

Garota de 10 anos 
produz e doa 

máscaras de proteção

a admiração e carinho de to-
dos. “Minha homenagem a 
essa garotinha fernandopo-
lense.  Fiquei muito emocio-
nado com o trabalho solidário 
desenvolvido pela Stephany. 
Estamos vivendo um momen-
to único no mundo e ver uma 
atitude dessa de uma crian-
ça é uma verdadeira prova de 
amor e respeito ao próximo, 
nos dando uma grande lição 
de vida”, comentou o prefei-
to André Pessuto. 

“Vejo o ato da minha filha 
como uma ação de bonda-
de e de amor, ela sempre me 

surpreende com ideias de co-
mo ajudar alguém. Começou 
a costurar aos 6 anos de ida-
de, aos 10 dei uma máquina 
de costura, ela começou a fa-
zer máscaras com o intuito 
de vendê-las para comprar 
um notebook e poder estu-
dar em casa. Ela vende mui-
tas máscaras e as pessoas 
ficam surpresas pela delica-
deza e perfeição. Certo dia, 
fomos à unidade de saúde do 
Jardim Araguaia, os profis-
sionais se encantaram e en-
comendaram, mas Stephany 
viu uma enfermeira com uma 

máscara de 
pintor e se 
comoveu, foi 
quando deci-
diu que não 
queria vender 
as máscaras, 
mas sim doá-
-las”, relatou a mãe Symara 
Oliveira. 

“Tenho muito orgulho da 
Stephany, como uma criança 
de tão pouca idade tem essa 
sensibilidade e empatia. Os 
adultos têm muito a apren-
der com as crianças”, disse 
seu professor Almir Gobato.

Jovem confeccionando máscaras e entregando na unidade de Saúde

para profissionais da Saúde

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

DE BOA FÉ!
Julinho Barbeiro saiu do isolamento para ajudar 
ao próximo durante a pandemia de coronavírus

“Tive que fazer diferente”,
diz barbeiro que foi às ruas de 
Fernandópolis para ajudar ao próximo

Julinho cortando o cabelo do “Seu Pinguim”

 Da REdAçãO

contato@oextra.net
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A
s máscaras 
têm sido 
de grande 
uti l idade 
durante a 
pandemia 

do novo coronavírus. O equi-

pamento é uma forma de 
evitar a transmissão do ví-
rus por meio de partículas 
de saliva. Devido à grande 
procura, muitas pessoas ain-
da não conseguiram adqui-
ri-la.

Pensando em ajudar o 
maior número de pessoas 

durante a pandemia, Clau-
dia Trovatti e José Carlos Jo-
aquim, casal de professores 
da rede municipal e estadu-
al de Fernandópolis, decidi-
ram realizar uma campanha 
solidária. Assim, eles viabi-
lizaram a troca de máscaras 
por caixas de leite que foram 
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E
m meio à cri-
se sanitária 
mundial, o 
aposentado 
João Marcos 
Santana, 62 

anos, instalou, na porta de 
sua casa, uma pia para que 
as pessoas que passam pe-
la rua possam lavar as mãos, 
no bairro Coester, zona leste 
de Fernandópolis.

De acordo com João Mar-
cos, a iniciativa foi pensada 

na intenção de ajudar os mo-
radores que, no final do dia, 
voltam para o bairro após o 
expediente, e que, às vezes, 
não conseguem ou esque-
cem de realizar a higieniza-
ção. O objetivo é evitar a dis-
seminação do coronavírus.

“Eu quero ajudar de algu-
ma forma. Vivemos uma crise 
muito grande e todos preci-
sam colaborar com as pesso-
as. Ajudar o próximo que, às 
vezes, não está tão conscien-
te com o que está acontecen-
do”, destaca.

O aposenta-
do ainda es-
clarece: “é a 
conscientiza-
ção de cada 
um. no final 
do dia eu ve-
jo várias pes-
soas voltando para suas ca-
sas depois do trabalho. A pia 
está aqui em frente de casa. 
Também tem sabão líquido. 
Todos podem lavar as mãos”.  

COMBATE 

ÀS FAMÍLIA 

À COVId-19

CARENTES

A iniciativa foi pensada na intenção de ajudar
as pessoas, que, às vezes, não conseguem ou 
esquecem de realizar a higienização

Confecção das máscaras artesanais seguiu
padrão orientado pelo Ministério da Saúde

Morador instala pia na calçada de casa 
para que pedestres possam se higienizar

Professores confeccionam mais de 
200 máscaras e trocam por alimentos 

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

Iniciativa tem o objetivo 
de evitar a contaminação 

pelo coronavírus

doadas às famílias em vul-
nerabilidade social, no mu-
nicípio.

“Como eu faço artesanato, 
eu comecei a fazer as másca-
ras de tecido, primeiramen-
te, para minha família. Logo, 
também comecei a distribuir 
para pessoas que eu encon-
trava na rua e estavam sem 
máscaras. Diante disso, meu 
marido teve a ideia de publi-
car, nas redes sociais, a ini-
ciativa, para quem estiver 
precisando, entrar em con-
tato conosco e pegar as más-
caras. A procura foi grande, 
então tivemos a ideia de pe-
garmos, em troca, um litro de 

leite para distribuir às famí-
lias carentes, pois trabalha-
mos em escolas e sabemos 
da realidade das famílias 
de muitos alunos”, destaca 
Claudia. 

Ainda de acordo com a 
professora, muitas caixas de 
leite foram trocadas por más-
caras. “Meu marido postou, 
novamente, nas redes so-
ciais, para as pessoas tam-
bém trocarem por alimentos. 
Entramos em contato com o 
padre natalino e ele fez uma 
relação dos nomes de famí-
lias carentes de Fernandópo-
lis para nós fazermos as doa-
ções”, finaliza.

 BREnO GUARNIERI

contato@oextra.net

 BREnO GUARNIERI

contato@oextra.net

Os tecidos são 
comprados 
com recursos 
próprios 
do casal de 
professores. 
Após 
confeccionadas, 
as máscaras 
são trocadas 
por leite
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Desde o início da campa-
nha, batizada de “Vakinha 
do Bem”, diversas pesso-
as e empresas se solidari-
zaram por meio de doações 
à Santa Casa de Fernandó-
polis. O Grupo Arakaki, por 
sua vez, também apoiou o 
hospital, durante a semana, 
com a doação de dois moni-
tores multiparâmetro, que já 
estão em uso na unidade de 
enfrentamento ao Covid-19.

Ainda de acordo com a di-
reção do hospital, o Grupo 
Arakaki também doou mais 

1000 litros de álcool para uso 
em todos os setores da San-
ta Casa.

A campanha “Vakinha do 
Bem” visa a compra de equi-
pamentos e materiais para 
a Santa Casa de Fernandó-
polis. A pessoa pode aju-
dar com qualquer valor seja 
por depósito, transferência 
bancária ou pela “vakinha” 
virtual com o cartão de cré-
dito. Confira: http://vaka.
me/950649. 

A SAÚdE 
AGRAdECE!

O grupo também doou 
mais 1000 litros de álcool 
para uso em todos os 
setores do hospital 

Monitores de última 
geração doadas pelo Grupo 

Arakaki à Santa Casa

 BREnO GUARNIERI

contato@oextra.net

Grupo Arakaki doa monitores à Santa Casa

CÍRCULO 
DO BEMProjeto Caravana Solidária 

Benedita Fernandes 
foi beneficiado pela apresentação 

do grupo de samba 

donativos e mais de R$ 23 mil
são arrecadados durante
Live dos Velhos Amigos

Realizada no último dia 8 
de maio, a Live do grupo de 
samba Velhos Amigos, de 
Fernandópolis, arrecadou 
R$ 23.100,00, cerca de 100 
cestas básicas, 350 Kg de 
arroz, 200 máscaras, 23 cai-
xas de leite, 10 litros de ál-
cool gel, 1.000 litros de álco-
ol 70 e 200 marmitas. A Live 
foi transmitida diretamen-
te da chácara da Deaço pe-
lo Canal Dez.

De acordo com os orga-
nizadores da Live, o Proje-
to Caravana Solidária Bene-
dita Fernandes, que atende 
famílias dos bairros Jardim 
Ipanema e Jardim São Fran-
cisco, zona norte de Fernan-
dópolis, foi a entidade bene-
ficiada.

Por meio de uma carta, a 
Caravana Solidária agrade-
ceu os organizadores da Li-
ve beneficente. Confira na 
íntegra: “O Projeto Carava-
na Solidária Benedita Fer-

nandes agradece as doações 
feitas com carinho e acolhi-
mento por parte das pessoas, 
cujos nomes foram anuncia-
dos na Live e outras de for-
ma anônima, que se sensi-
bilizaram com o trabalho 
que as famílias carentes do 
bairro Ipanema e São Fran-
cisco estão sendo beneficia-
das. Agradecimentos tam-
bém ao Cássio Araújo pela 
apresentação da Live e co-
laboração geral, ao Rodol-
fo Araújo e Renan Guarnieri 

pela ajuda quanto a anota-
ção dos nomes das doações, 
a chácara Deaço, local onde 
a Live foi realizada Agrade-
cimentos também a Cimara 
Oliveira Silva, ao Canal Dez, 
pela transmissão da Live, ao 
Noel, responsável pelo som 
e iluminação, a Flash Net 
Fernandópolis por, por ter 
disponibilizado sinal maior 
de internet para transmitir  
a Live no YouTube. Deixa-
mos um agradecimento es-
pecial ao grupo Musical Ve-

lhos Amigos, que promoveu 
o evento e participou efeti-
vamente do recebimento e 
entrega das arrecadações 
com muita responsabilida-
de e companheirismo. Des-
tacamos que as doações em 
pecúnia somaram o valor de 
R$23.100,00, efetivamente 
depositados, mais 100 ces-
tas básicas, 350 Kg de arroz, 
200 máscaras, 23caixas de 
leite, 10 litros de álcool gel, 
1.000 litros de álcool 70 e 200 
marmitas. Em relação às do-

Utilize o QR Code 
para ter acesso a 
outras matérias 

relacionadas

 Da REdAçãO

contato@oextra.net

ações, os ali-
mentos serão 
direcionados 
para todas as 
famílias ca-
dastradas. O 
dinheiro será 
utilizado para 
aquisição de mais alimentos, 
compra de cobertores, entre 
outros necessários, bem co-
mo para completar os sub-
sídios das famílias mais ne-
cessitadas. Em suma, são 
em média 120 famílias que 
agradecem o pão e o lar que 
agora encontram-se guar-
necidos.Agradecemos  pela 
oportunidade de iniciar um 
projeto de emancipação das 
famílias, esclarecendo que 
parte do dinheiro será des-
tinada a realização de cur-
sos profissionalizantes de: 
formação de empregada do-
méstica, faxineira, garçom, 
cozinheira, pedreiro, higie-
ne pessoal e no lar, nutrição, 
empreendedorismo, educa-
ção financeira, leitura edi-
ficante, evangelização. Os 
cursos serão estabelecidos 
de acordo com as aptidões 
pessoais e necessidades do 
bairro. Lembrando, ainda, 
que para a implantação efe-
tiva dos cursos e atividades 
de promoção são necessárias 
a reforma do prédio e aqui-
sição de alguns equipamen-
tos, para tanto é de grande 
importância o auxílio de to-
dos”, diz carta.
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