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à   Carl Gustav Jung -  Pisicanalista (1875 - 1961)

à  SEXTA-FEIRA, 22 DE MAIO DE 2020

        Site: oextra.net                  Facebook: Jornal O Extra.net                  Instagram: jornaloextra.netoficial                  Whatsapp: 99711-2445                  E-mail: contato@oextra.net                  Fone: (17) 3442-2445

Sara Líbna Taliari Casale
recebe muitas homenagens 

por mais um ano de vida.

Gabriela Jardim celebra 
idade nova neste sabadão. 

Parabéns!

Sueli Carniello se prepara para apagar as velinhas neste 
domingo. Na foto, o carinho especial dos filhos.

Mariana 
Jacob Soares 
comemora 
mais um 
niver ao lado 
de amigos e 
familiares.

A bela
Vanderléia
Selles está 
na lista dos 
homena-
geados 
de hoje.
Parabéns!

Tawane 
Kazume 
é muito 
felicitada 
pelo seu 
aniver-
sário.

Katherinne 
Pereira 

recebe o 
carinho 

especial 
de sua 

filha Julia 
nesta data 

especial. 
Parabéns!

Parabéns e muitos anos de vida para Renan Cesar.

Amanda 
Eduarda 
brinda a 
chegada 
da nova 

idade nesta
sexta-feira. 

Lara 
Cristiani 

comemora 
mais um 

aniversário. 
Felicidades!



MALhAçãO
Sexta-feira, 17h30

Keyla hesita em aceitar 
a proposta de Tato. Lica 
se enfurece com Edgar, e 
Marta tenta defender a fi-
lha. Keyla não sabe se con-
tinua procurando por De-
co. Benê pede para Guto 
avançar mais nas aulas 
de piano. Jota dá um com-
putador para Dóris entre-
gar para Ellen. Bóris critica 
Edgar por pensar em aca-
tar as exigências de Mit-
suko. Anderson incentiva 
Tina a gravar sua música 
com ele. Felipe entrega a 
Lica o desenho que fez. Jo-
ta e Ellen usam Juca pa-
ra demonstrar o aplicativo 
da biblioteca, e Bóris fica 
encantado. Dóris encora-
ja Keyla a colocar Tonico 
em uma creche e voltar a 
estudar. Keyla fala o nome 
de Deco enquanto dorme, 
e Roney questiona a filha.

TOTALMENTE DEMAIS
Sexta-feira, 19h15

Fabinho apaga a imagem 
do vídeo onde Cassandra 
aparece dopando Jonatas, 
sem que Leila veja. Steli-
nha, mãe de Arthur, chega 
para ajudar o filho a trans-
formar Eliza em uma mulher 
requintada. Débora conta a 
Jonatas que Cassandra foi 
a responsável por ele ter fi-
cado dopado na festa. Jona-
tas tenta contar para Eliza o 
que aconteceu na festa, mas 
Stelinha não deixa o rapaz 
se aproximar da modelo.

NOVO MUNDO 
Sexta-feira, 18h00

Dom Pedro implora que Do-
mitila não vá embora. Fran-
cisco avisa a Thomas que 
seu plano deu certo. Pedro 
dá uma casa para Domiti-
la. Leopoldina e José Boni-
fácio jogam bilhar. Domitila 
se frustra ao acordar e não 
encontrar Dom Pedro. Jaci-
ra não gosta dos conselhos 
que recebe de Ferdinando. 
Joaquim questiona Germa-
na sobre Jacinto. Wolfgang 
se preocupa com a perma-
nência dos escravos fugitivos 
em sua casa. Piatã se irrita 
com a cobrança que Ubiraja-
ra lhe faz por causa de Jacira. 
Liu conta para Anna que viu 
Joaquim a observando. Tho-
mas pede que Domitila con-
tinue sendo sua aliada. Dia-
ra termina seu artigo. Jacira 
tenta se desculpar com Pia-
tã. José Bonifácio dá um pre-
sente para Leopoldina. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Nancy consegue falar com 
Branca, e a avó confirma 
que Waldisney é um ban-
dido. Nancy tenta disfar-
çar a descoberta. Cassio e 
Ruth conversam sobre Ben-
to. Filipa tenta colocar Es-
ter contra Poliana. Ruth e 
Cassio decidem aguardar o 
resultado do DNA para de-
cidir o futuro de Bento. Sér-
gio conta para Luigi que ele 
irá participar do festival em 
Gramado. Roger finge acei-
tar a situação entre a famí-
lia. Fernanda recebe uma 
proposta de emprego em 
outro país. Filipa volta a se 
aproximar de Ester. Waldis-
ney descobre que Nancy e 
Branca já sabem da verda-
de sobre ele.

APOCALIPSE
Sexta-feira, 20h50

Pressionada por Ricardo, Dé-
bora diz perdoar o pai. Marta 
critica Débora. Isabela janta 
com Zoe e diz não ver a ho-
ra de conhecer Ricardo. Em 
Nova Iorque, Benjamin se 
lembra de Zoe. Uri pede pa-
ra Benjamin marcar um en-
contro com Ricardo. Celeste 
se desculpa com Chico. Na-
tália mente para Lúcio e diz 
gostar dele de verdade. Cé-
sar recebe um telefonema de 
Nicanor. Débora não conse-
gue disfarçar e deixa a mesa 
do jantar. Ricardo tenta ame-
nizar. César fica surpreso ao 
ouvir Nicanor dizendo que 
Natália é a próxima vítima de 
Samael. Ela se recusa a co-
nhecer o apartamento de Lú-
cio. Talita fica aliviada ao sa-
ber que Estela está melhor. 
Adriano beija Ariela. Laodi-
ceia se assusta com as pala-
vras de Jonas.

FINA ESTAMPA
Sexta-feira, 21h00

Vanessa ouve a conversa de 
René ao telefone e avisa a Te-
reza Cristina que seu mari-
do está se encontrando com 
Griselda. O chef reclama de 
sua mulher para a portugue-
sa: ‘Estou ficando cansado’. 
A perua acaba flagrando os 
dois de mãos dadas e fica fu-
riosa. Por vingança, ela vai 
para a cama com Pereirinha. 
Amália flagra Íris e Alice sain-
do da mansão com as sacolas 
cheias. Solange recebe convi-
te para gravar um CD. Balta-
zar flagra a filha e Daniel aos 
beijos e parte para cima do ra-
paz. Depois, ele engole o or-
gulho e, a mando de Celeste, 
pede desculpas ao estudan-
te. Juan Guilherme conver-
sa com Wallace sobre Letí-
cia. Esther e Guaracy quase 
se beijam. Paulo combina de 
pegar Vanessa no Le Velmont 
e Severino desconfia. 

Resumo de Novelas

ÁRIES
Maneiras dife-
rentes de ga-
nhar dinhei-

ro chamarão atenção hoje. 
Pesquise novos modelos de 
negócio. Atividades comer-
ciais estarão aquecidas e vo-
cê terá ótimas ideias para 
um Plano B. Amizades ex-
perientes darão bons con-
selhos. Evite afobações. 
Com vários planetas retró-
grados, será melhor refle-
tir, pesquisar e recolher in-
formações, antes de partir 
para a ação. 

TOURO
Conte com 
bons resulta-
dos em nego-

ciações de contratos e es-
tabilize as finanças. Apesar 
das incertezas do momen-
to, você trilhará um cami-
nho profissional promissor. 
Aproveite a passagem da 
Lua por seu signo para pro-
jetar sua imagem e conquis-
tar simpatias. Brilho, beleza 
e empatia marcarão sua pre-
sença nas redes sociais e co-
nexões de trabalho. Ingres-
se num novo grupo.

GêMEOS
Com Sol, Mer-
cúrio e Vênus 
(retrógrado) 

em seu signo, caminhos 
ficarão mais claros gradu-
almente e escolhas serão 
repensadas. Oportunida-
des virão na direção dos 
sonhos. Aumente a sinto-
nia com sua força interior, 
visualize o que quer para 
o futuro e siga a intuição 
que estará forte hoje. Di-
cas e sinais chegarão de 
todos os lados. Conquis-
tas pela frente! 

CâNCER
Em sintonia 
com a equipe 
e de olho nas 

notícias, você criará estra-
tégias eficientes para con-
cretizar planos de trabalho 
e manter os cuidados com a 
saúde. Amor em tempo de 
espera e de sonhos. A ima-
ginação voará longe. Já os 
pés, darão passos mais fir-
mes na direção de um fu-
turo estável. Invista no au-
toconhecimento, cultive a 
serenidade e fortaleça no-
vas amizades.

LEãO 
O dia trará 
projeção e po-
pularidade na 

carreira. Bom para lançar 
inovações, fortalecer a po-
sição na equipe ou ingres-
sar num grupo influente. 
Apoie uma amizade com 
palavras sensíveis, hoje. 
Clima agitado na intera-
ção com as redes, trocas 
de mensagens e contatos 
de trabalho. Aposte em 
maior abertura social e le-
veza nos relacionamentos. 
Plante para o futuro.

VIRGEM
Trabalho com 
maior abran-
gência e 

apoios influentes. Conte 
com sucesso, reconheci-
mento e visibilidade. O dia 
trará mais prestígio e con-
fiança no futuro. Apesar das 
limitações impostas pela 
pandemia, você dará voos 
mais altos na carreira. Re-
ceba elogios e fortaleça a 
posição profissional. Cone-
xões com pessoas de outras 
localidades colorirão o dia. 
Amor em alta!

Libra
Conquistas no 
trabalho trarão 
mais poder, 

autoconfiança e otimismo. 
Esforços serão recompen-
sados. Apesar das dificul-
dades do momento, você se 
destacará com estratégias 
brilhantes. Atividade físi-
ca será grande aliada con-
tra o estresse. Momento de 
viver com sabedoria, assu-
mir uma rotina saudável e 
afastar influências negati-
vas. Novos prazeres.
Escorpião

Romantis-
mo, carinho 
e sensualida-
de envolverão 

o amor hoje. Paixão platô-
nica, ou não, inspirará so-
nhos e dará intensidade 
ao dia. Troca de confidên-
cias alimentará esperan-
ças. Se estiver só, teste seu 
poder de conquista e res-
gate uma relação que mar-
cou a história de vida. Vá-
rios planetas retrógrados 
trarão revisão do passado 
e reavaliação dos relacio-
namentos.

Sagitário
Assuma o 
compromisso 
de manter a 

harmonia da vida íntima e 
familiar, por mais que pare-
ça tarefa impossível. Se você 
se colocar no papel do outro, 
ouvir as queixas e acolher 
as fragilidades compassiva-
mente fortalecerá a união. 
Boas perspectivas no tra-
balho. Contatos e comuni-
cações de hoje abrirão por-
tas. Você poderá firmar uma 
parceria promissora. 
Capricórnio

Avalie a ren-
tabilidade de 
um projeto e 
concretize pla-

nos. Momento favorável 
para estabilizar o trabalho 
e as finanças, mesmo que 
as condições não sejam as 
ideais. Encare conversas 
difíceis com parceiros. Pla-
netas retrógrados trarão re-
flexões importantes e repo-
sicionamentos. Amor com 
mais paixão e atitude. Es-
quente o clima com fanta-
sias e proposta criativas.
Aquário 

Autoestima 
positiva fa-
rá toda a dife-
rença no amor, 

negócios e reuniões de tra-
balho. Planos de viver com 
mais conforto motivarão de-
cisões de compra, venda ou 
transação imobiliária. Ava-
lie propostas e dê o passo 
inicial para concretizar um 
projeto. Sol em harmonia 
com Saturno retrógrado em 
seu signo trará maior segu-
rança nas escolhas e inves-
timentos. Supere medos. 
Peixes

Conte com 
mais atitude, 
poder de de-
cisão e inicia-

tivas certeiras. Marte em 
seu signo movimentará a 
vida com novos projetos e 
conquistas pessoais impor-
tantes. Conexões poderosas 
hoje. Amplie comunicações 
e contatos, contribua com 
um novo grupo e abra por-
tas para o futuro. Assuntos 
de família cobrarão posicio-
namento claro. Resgate elos 
do passado. 

Horóscopo
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Em meio aos es-
peculações em 
torno de um 
rompimento de 

contrato e possível saída 
da Record, o apresentador 
Rodrigo Faro falou ao pro-
grama ‘A Tarde É Sua’, por 
meio de sua assessoria, 

sobre o seu futuro profis-
sional.

Segundo a nota, Faro 
teria disponibilizado seu 
salário de abril para evitar 
demissões na equipe de 
seu programa e descartou 
a saída da emissora.

Em acordo feito com a Re-

cord, Rodrigo terá o valor 
restituído pela empresa no 
ano que vem. E ainda não 
está descartada a hipótese 
de que essa negociação se 
repita nos próximos meses, 
para que funcionários se-
jam mantidos nesses tem-
pos de quarentena.

Especulações apontam 
que Rodrigo Faro rece-
ba da Record honorários 
mensais na ordem de R$ 
1 milhão.

Anitta finalmente achou 
uma forma de fazer sua 
aguardada live, com músicas 
dela, o que ainda não tinha 
acontecido. A cantora havia 
dito que não se sentia prepa-
rada para fazer isso sozinha 
e não queria contratar produ-
ção. Agora, ela arrumou um 
jeito de entregar o que os 

fãs querem. Na quarta-fei-
ra à noite, ela anunciou que 
está pronta e fará um show 
virtual nesta sábado, dia 23.

“Chegou a hora! Eu vou fa-
zer uma live sabadão, vai ser 
um show show. Um é pouco, 
dois é bom e três é demais. 
Eu já fiz bastante live cantan-
do acústico, música de outras 

pessoas, dessa vez, é música 
minha. É ensaio, essas ma-
luquices que gosto de fazer, 
essas megalomanias, eu falei 
que ia demorar, demorou um 
pouquinho, porque eu estava 
ensaiando, me preparando, 
mas eu me sinto pronta, que-
ridos me sinto pronta, Brasil”, 
contou Anitta.

O médico Dr. Robert Rey, 
cirurgião plástico conhecido 
em Hollywood, pediu através 
das redes sociais o cargo de 
ministro da Saúde para o 
presidente Jair Bolsonaro. 
Desde que o ex-ministro Nel-
son Teich pediu demissão no 
último dia 15, Dr. Rey tem se 

empenhado para administrar 
a pasta da Saúde.

Em um vídeo, o cirurgião 
plástico prometeu acabar 
com o coronavírus no Brasil 
em pouco mais de um mês. 
“Me ouça: em um mês e três 
semanas derrotarei esse 
vírus! Se nosso nobre presi-

dente me der essa oportuni-
dade de servir”, disse.

Esta não é a primeira vez 
que Robert Rey tenta en-
trar na política brasileira. 
Em 2018, na eleição de Jair 
Bolsonaro, ele chegou a se 
colocar como pré-candidato 
ao cargo de presidente da 

República. Dias depois, ele 
desistiu de se candidatar.

O presidente Jair Bolsona-
ro não respondeu ao pedido. 
Até o momento, segue como 
ministro da saúde interino o 
general Eduardo Pazuello. 

Fonte: SBT Interior

Rodrigo Faro abre mão de seu 
salário para evitar demissões 
na equipe de seu programa

Estima-se que o 
apresentador ganhe cerca 

de um milhão de reais

‘Chegou a hora. Me 
sinto pronta, Brasil’, 
diz Anitta sobre live

Dr. Rey quer ser ministro 
da saúde e promete derrotar
Covid-19 em apenas 1 mês 

Show virtual 
será neste 

sábado, dia 23

Bolsonaro não respondeu ao pedido de Dr. Rey



capas da semana
O que foi destaque nas edições diárias desta semana

Prefeitura
de Meridiano 
adquire duas 
carretas 
agrícolas

Ouroeste adere 
à campanha da 
Secretaria de 
Turismo de SP 
contra Covid-19

Após quase 
dois meses 
paralisada, 
‘Zona Azul’ 
volta a 
funcionar

 Página A6

 Página A9

Site: O Extra.net
Facebook: Jornal O Extra.net
Instagram: jornaloextra.netoficial
Whatsapp: 99711-2445
E-mail: contato@oextra.net           
Fone: (17) 3442-2445

Utilize o QR Code 
para ter acesso 
gratuitamente à 
versão digitalizada 
de nossa edição 
impressa.

Sábado, 16 de maio de 2020 - Ano 22 - Edição 3.779 - Preço do exemplar: R$ 2,50

A Universidade Brasil foi surpreendida na manhã da quinta-feira, dia 14 de 
maio, com a publicação da Portaria nº 145, no Diário Oficial da União, pela 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES/MEC). 
Nela, a SERES impõe restrições à atuação da Universidade Brasil, entre as 
quais a suspensão de atribuições de sua autonomia.

De forma muito preocupante, a Portaria prejudica diretamente mais de 20 
mil alunos e cerca de 2.200 colaboradores da Instituição, todos já fragilizados 
tanto pelas questões que a nova Reitoria tem para dirimir quanto pela trágica 
pandemia que assola nosso País.

Ciente de que enfrenta graves problemas, e no intuito de solucioná-los 
sempre de forma ética e transparente, a Universidade Brasil esteve na última 
semana com o próprio secretário da SERES para apresentar a nova reitoria e 
firmar seu pleno compromisso quanto à resolução de todas as questões ainda 
pendentes, construindo assim um novo futuro para nossa comunidade 
acadêmica.

E tal compromisso pode ser demonstrado por ações concretas. Em 30 
dias de sua posse, a nova reitoria já instaurou uma comissão especial para a 
revisão de todos os prontuários dos alunos, lançou um Código de Ética 
pautado pelas melhores práticas de Compliance e resolveu diversos 
apontamentos do próprio órgão federal regulador. Algumas dessas medidas 
foram formalizadas à SERES por meio de ofício.

Considerando que a Universidade Brasil está em pleno processo de 
correção, sob supervisão do próprio MEC, não entendemos como adequada a 
desativação do curso de bacharelado em Medicina, com nota 4 (de 5), já 
revertida judicialmente. Outra área igualmente bem avaliada, recredenciada 
em fevereiro deste ano pelo MEC, o ensino a distância (EAD) foi afetado 
diretamente pela medida.  Também não compreendemos como razoável a 
extinção de cursos com bons indicadores de qualidade, como a Engenharia 
Civil e a Nutrição.

Importante destacar que todos os cursos continuam em pleno 
funcionamento por meio da plataforma de ensino a distância e, neste 
momento, a Universidade Brasil se empenha em reverter tal decisão, 
mantendo o trabalho árduo em busca de regularizar todas as pendências 
desta instituição de ensino superior com os órgãos regulatórios e nossa 
comunidade acadêmica.

COMUNICADO

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Anúncio Universidade Brasil.pdf   1   15/05/2020   17:14:30

Excepcionalmente e enquan-
to durarem os efeitos da 
pandemia do coronavírus, 
estaremos circulando a edi-

ção impressa com 
número menor 
de páginas. Po-
rém, mantemos 
a mesma e maior 
tiragem regional, 
e estamos dispo-
nibilizando, gratui-
tamente, a edição 
digital com todo 
o conteúdo tradi-
cional, incluindo o 
“Caderno Mais” e 
“Fatos & Opiniões”. 
São várias as for-
mas para acessá-la. 
Através do QR Code, 
b a s t a n d o 
apontar seu 
celular para 
o código ao 
lado; através 
do nosso site 
(www.oex-
tra.net), por 
meio de nossos grupos de WhatsApp 
ou recebendo no seu e-mail. Para 
ser incluído num dos grupos, basta 
solicitar-nos através do telefone (17) 
99711-2445; para receber pelo e-mail, 
enviar o pedido para contato@oextra.
net. Todos os nossos assinantes terão 

COMUNICADO à  SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2020

à  PROGRAMA 

A Prefeitura de Fer-
nandópolis criou 
o programa “Ado-
te uma Escola”, 

com o objetivo de desenvol-
ver parcerias com a iniciativa 
privada – pessoas físicas e 
jurídicas para a melhoria da 
qualidade do ensino e da es-
trutura da rede pública mu-
nicipal.

Podem ser adotadas uni-
dades municipais de ensino, 
em sua totalidade ou parcial-
mente, neste caso biblioteca, 
brinquedoteca, laboratórios, 
quadra de esportes ou outro 
espaço de atividade escolar.

A participação no progra-
ma poderá ser de uma das 
seguintes formas:

Doação de equipamentos, 
livros, materiais, uniformes 
e mobiliários;

Promoção de palestras e 
cursos extracurriculares so-
bre cidadania, saúde, meio 
ambiente e outros temas atu-
ais, educativos e de interes-
se da escola e dos alunos; 

Realização de obras de 
construção, manutenção, 
reforma e ampliação de pré-
dios escolares, observando-
-se sempre os requisitos es-
senciais de acessibilidade e 

sustentabilidade, com apro-
vação prévia de projeto bási-
co e memorial descritivo pela 
Secretaria Municipal com-
petente e engenheiro fiscal 
municipal, em consonância 
com a Secretaria Municipal 
de Educação;

Outras ações que visem 
beneficiar o ensino ou a es-
trutura das escolas munici-
pais.

Para participar do progra-
ma, os interessados deverão 
firmar termo de cooperação 
com a direção da escola a 
ser adotada, com anuência 
da Secretaria Municipal de 
Educação.

A cooperação não impli-
cará ônus de nenhuma na-
tureza para o Poder Público, 
nem concederá qualquer in-
centivo fiscal aos adotantes 
e o termo de cooperação se-
rá firmado por prazo determi-
nado. Os adotantes poderão 
explorar a publicidade nos 
materiais escolares e equi-
pamentos doados, bem como 
nas dependências da escola 
adotada; e divulgar, para fins 
promocionais, publicitários e 
educativos, as ações pratica-
das, em consonância com a 
Secretaria Municipal de Edu-
cação, respeitando-se as nor-
mas legais pertinentes.

Mais um ex-aluno da Fa-
culdade de Tecnologia Pro-
fessor José Camargo - Fatec 
Jales adentra o tão sonha-
do e concorrido universo da 
pós-graduação, nível mestra-
do, mas, desta vez, ultrapas-
sando fronteiras, literalmen-

te. Eduardo Viana Pessoa foi 
aprovado no processo seleti-
vo do curso de MSIS - Mas-
ter of Science in Information 
Systems (equivalente ao 
Mestrado em Sistemas de In-
formação), da The Universi-
tyof Utah, universidade loca-
lizada na cidade de Salt Lake 
City – Utah, Estados Unidos.

Eduardo formou-se em 
Tecnologia em Sistemas pa-
ra Internet pela Fatec Jales 
em 2015 e há 8 meses deixou 
sua terra natal para viver nos 
EUA, onde atua na área do 
curso, trabalhando como de-
senvolvedor Android de uma 
empresa global de Tecnolo-
gia da Informação (TI).

O egresso da Fatec Jales 
dedica seu tempo à pro-
fissão e, também, aos es-
tudos, construindo uma 
carreira acadêmico-profis-
sional bastante focada, só-
lida e extremamente pro-
missora, em um mundo que 
se torna, a cada dia, mais 
digital.

O frei de 36 anos que mor-
reu no fim de semana com co-
ronavírus atuava em uma Ca-
sa que atende moradores em 
situação de rua em São José 
do Rio Preto. Segundo a asso-
ciação que cuida da Casa do 
Cireneu, o local foi fechado e 
passa por uma esterilização 
depois que dezenas de assis-
tidos tiveram resultado posi-
tivo para a Covid-19. 

De acordo com a Associa-
ção e Fraternidade São Fran-
cisco de Assis na Providên-
cia de Deus de Jaci (SP), de 
90 moradores de ruas da uni-
dade em Rio Preto testados, 
31 deram positivo para a Co-
vid-19. No espaço, além de 
acomodação, são oferecidas 
refeições e atendimento so-
cial e psicológico.

De acordo com a institui-
ção, outros 35 assistidos em 
outras unidades da região 
também deram positivo.

“A primeira atitude é o de 
enfrentamento, olhamos pa-
ra frente e a medida foi o iso-
lamento social. Todos os po-

sitivados estão em uma casa 
em Jaci, e nesta casa acolhe-
mos e cuidamos com médi-
cos, enfermeiros e equipe 
técnica. Os negativados fo-
ram para outra casa para fa-
zer o isolamento social”, afir-
ma o Frei Francisco.

De acordo com o frei, com 
o espaço da Casa do Cireneu 
completamente vazio vai ser 
possível fazer uma esterili-
zação no ambiente: lavagem 
das paredes, do chão, os col-
chões serão retirados e colo-
cados no sol para depois re-
ceber um produto químico. 
Os trabalhados devem durar 
até quinta-feira (14).

“Os moradores com sin-
tomas estão sendo levados 
para Jaci, em uma casa iso-
lada. Todos se encontram as-
sintomáticos ou com sinto-
mas leves, como coriza e dor 
no corpo”, afirma o médico 
Guilherme Camargo.

O frei Bruno morreu na noi-
te de sábado, 9, em decor-
rência do novo coronavírus 
no Hospital de Base de Rio 
Preto. Segundo a diocese, ele 
não tinha nenhuma doença 

‘Adote uma 
Escola’ visa 
desenvolver 
parcerias com 
a iniciativa 
privada

à  ULTRAPASSANDO FRONTEIRAS

Eduardo formou-se em Tecnologia em Sistemas para Internet pela Fatec Jales em 2015

Ex-aluno da Fatec, de Jales, é 
aprovado em mestrado nos EUA
Jovem de Fernandópolis foi aprovado no processo seletivo do curso de MSIS

crônica como diabetes ou hi-
pertensão, mas apresentava 
histórico de obesidade e já 
havia feito uma cirurgia ba-
riátrica.

“Ele nos conheceu na re-
gião Amazônica, ingressou 
na nossa comunidade e nos 
últimos dias trabalhava na 
Casa do Cireneu. Ali perce-
bi que ele não estava bem”, 
afirma o Frei Francisco.

Segundo a associação, os 
primeiros sintomas - febre al-
ta, dor no corpo e falta de ar 

- começaram a aparecer no 
dia 23 de abril. Ele foi enca-
minhado para o hospital de 
Jaci e o caso se agravou.

O frei precisou ser transfe-
rido para o Hospital de Base 
de Rio Preto. Ele chegou em 
estado grave, recebendo oxi-
gênio, ficando internado na 
UTI, mas não resistiu.

Em janeiro de 2018, o jo-
vem Paulo de Campos Me-
nezes ingressou na frater-
nidade Franciscana de Jaci 
e recebeu o nome de Bruno.

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Para participar do programa, os interessados 
deverão firmar termo de cooperação
com a direção da escola a ser adotada

à  INFECTADOS 

Direção da Casa do Cirineu, onde 
frei morreu por coronavírus, 
faz testes em 90 assistidos
31 deles deram positivo para Covid-19 

 Da REDAÇÃO

contato@oextra.net

Frei Bruno tinha 36 anos e estava internado
no Hospital de Base de Rio Preto 

Casos de coronavírus 
avançam na região
Fernandópolis tem 19 casos 
positivos, Votuporanga 27 
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Vitor 
Machado 
celebra a 
chegada da 

nova idade 
ao lado de 
sua esposa. 

Felicidades!

Reginaldo 
Junior 
celebra 
mais um 
ano de vida 

ao lado de 
amigos e 
familiares.

Flávia Silva 
Fernandes 
de Souza 
completa mais 

um ano de vida 

neste sábado 

e recebe o 
carinho do 
marido Valdir.

Em clima 
de muita 
festa, Paula 
Rodrigues 
comemora 
mais um 
ano de vida. 

Parabéns!

A bela 
Viviane 
Delgado 

é muito 

homenageada 
nesta data 

especial.

Guto Binatti 
recebe 

homenagens 
de toda 

galera 
pelo seu 

aniversário.

Mirian Rodrigues se prepara para apagar velinhas. Parabéns!

Nathalia Queiroz recebe muito carinho do

filho e do marido Wilian. Felicidades!

Parabéns e 

muitos anos 

de vida para 
Guilherme 

Nicoleti.

“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)

as respectivas da-
tas de vencimentos 
acrescida. Dessa 
forma esperamos 
estar contribuindo 
para a minoração 
dos riscos de prolife-
ração da pandemia 

e, simultaneamente, adaptando-nos a 
nova realidade temporária, garantido a 
todos, principalmente aos anunciantes, 
a mais ampla difusão de suas peças 
publicitárias, haja vista que passarão 
a circular, simultaneamente, em meio 
físico e digital. Também disponibili-
zamos o nosso site www.oextra.net, 
que acompanha, em tempo real, os 
principais acontecimentos de nossa 
região, além de dois canais no Face-
book e outro no Instagram.

Vereadores rejeitam 
doação do salário para 
combate a Covid-19

à  MAIS UMA DERROTA

Ministério da Educação aperta o 
cerco contra a Universidade Brasil

Decisão do Ministério tira a autonomia universitária da instituição de ensino

Os cursos da Universidade Brasil, que a Portaria do MEC publicada nesta quinta-feira, 14, e assinada pelo Secretário de Regula-
ção e Supervisão do Ensino Superior, Ricardo Braga, extinguiu, são aqueles que a instituição de ensino havia criado, mas que 
nunca tiveram turmas formadas. Sendo assim, todos os cursos, incluindo os de Fernandópolis, que deixarão de existir, não vão 
impactar imediatamente na universidade. A Portaria, porém, impossibilita a abertura de novos cursos entre outras sanções. O 
maior impacto para a instituição é a suspensão de atribuições que lhe são conferidas pela autonomia universitária. Página A3

O estacionamento rotativo 
pago, conhecido como “Zona 
Azul”, voltou a funcionar nor-
malmente nesta sexta-feira, 
dia 15, em Fernandópolis. O 
serviço estava suspenso des-
de o dia 20 de março de 2020. 
Página A4

Pandemia: 
mortes no Brasil 
crescem 50% 
em uma semana

 Página A5

Caixa inicia 
pagamento 
da 2ª parcela 
do auxílio 
emergencial 

SP propõe 
antecipar 
feriado 
estadual para 
25 de maio

 Página A2
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Estava previsto para esta 
segunda-feira, 18, a entre-
ga de projeto de prefeitos 
da região, incluindo André 

Pessuto, de Fernandópolis, na qual 
seria apresentado ao governador João 
Doria (PSDB), proposta de flexibiliza-
ção de setores da economia. Na lista 
estão serviços de academia, revenda 
de veículos, shoppings, restauran-
tes entre outros fechados devido à 
pandemia do coronavírus. Essa reto-
mada, no entanto, só ocorreria após 
o dia 31, quando termina o período 
de quarentena definido pelo tucano. 
Representantes da Associação dos 
Municípios da Araraquarense (AMA) 
afirmam que há espaço para a libe-
ração do funcionamento de algumas 
atividades diante da estrutura de lei-
tos clínicos e de UTIs supervisionados 
pela Direção Regional de Saúde (DRS-
15). Página A3

Após reunião online, Pessuto e
prefeitos da região ‘sinalizam’
reabertura do comércio

Casos positivos de coronavírus 
aumentam em Fernandópolis

Na lista estão serviços de academia, revenda de veículos, shoppings,
restaurantes entre outros fechados devido à pandemia

Nas últimas 24 horas Fernandópolis registrou mais quatro casos positivos de coronavírus, 
chegando aos 23. Os pacientes são dois homens de 54 e 46 anos, e duas mulheres de 56 e 37 anos. 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Motorista
que bateu em viatura da PM
presta depoimento no 1º DP

Homem
é contido pela PM 
após caminhar
nu pelas ruas 
de Votuporanga

O motorista da caminhonete VW/
Amarok, com placas de Estrela d´O-
este, que bateu em uma viatura da Po-
lícia Militar, na madrugada deste do-

mingo, dia 17, e fugiu, se apresentou, 
na tarde de hoje, no 1º Distrito Policial 
de Fernandópolis, para prestar escla-
recimentos. Segundo apurou a reporta-

gem, após abandonar a caminhonete, 
que acabou caindo em uma vala na 
rodovia Euclides da Cunha (SP-320), o 
motorista fugiu a pé. Página A6

Página A6

Pinato: 
Brasil erra 
e iremos 
pagar 
o preço

O deputado federal Fausto Pinato 
divulgou na tarde do último domingo, 
17, um artigo criticando a atual políti-
ca econômica e internacional adotada 
pelo país. Na sua visão, o país erra ao 
privilegiar relações comerciais com os 
EUA, sem nenhuma ou com poucas 
recompensas ou salvaguardas, em 
detrimento com a China e outros par-
ceiros comerciais. Página A2

Deputado refere-se
à condução das
relações comerciais
internacionais

Tribunal de 
Contas quer 
divulgação 
especificada 
de gastos 
feitos durante 
pandemia

Valentim 
Gentil 
registra 
2º caso de 
covid-19

 Página A4

Os gestores de municípios que não 
prestarem informações sobre as re-
ceitas e os gastos de recursos no en-
frentamento da pandemia do novo 
coronavírus poderão receber multas 
indenizatórias impostas pelo Tribu-
nal de Contas do Estado de São Pau-
lo. Os gestores, caso não cumpram 
as regras e orientações da Corte de 
Contas, estarão sujeitos a pagar valo-
res indenizatórios que podem chegar 
a 2 mil UFESPs (o equivalente a R$ 
55.220,00), dentre outras sanções ad-
ministrativas. Página A4

Confira quem 
irá receber a 
Medalha 22 de 
Maio neste ano

 Página A2

à  QUARENTENA

“E aí, governador, 
vai pagar a minha 
água?”, questiona 
dono de academia
Empresário postou vídeo nas redes sociais para 
questionar o governador João Doria que decidiu 
manter o comércio fechado até o dia 31

O empresário de Fernandópolis, 
Aparecido Junior, proprietário da 
Academia Movimento, postou, nesta 
terça-feira, 19, um vídeo de desabafo 
nas redes sociais, criticando as medi-
das do governador do Estado de São 

Paulo, João Doria (PSDB), que am-
pliou o período de quarentena até o 
dia 31. Ele fez uma série de críticas 
ao tucano por manter o comércio 
fechado devido à pandemia da Co-
vid-19. Página A6
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98%
36%

SW
17km/h


vento

06:46h
17:49h

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.
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manhã
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noite


umidade
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manhã


tarde


noite


umidade


sol
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noite
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tarde


noite
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sol


manhã


tarde


noite
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sol

Secretaria
da Habitação 
abre inscrições 
para sorteio 
de 180 casas
em Meridiano
Interessados devem 
realizar sua inscrição 
por meio de aplicativo 
de celular ou site da 
estatal paulista CDHU

A Secretaria de Estado da Habita-
ção, por meio da Companhia de De-
senvolvimento Habitacional e Urbano 
(CDHU) abre, entre os dias 18 e 27 de 
maio, as inscrições para participação 
do sorteio de 180 unidades em Meri-
diano. As inscrições devem ser reali-
zadas por meio de aplicativo de celular 
e pelo site da CDHU. Para concorrer 
ao sorteio das casas, o pretendente 
deve fazer sua inscrição sempre por 
meio do aplicativo Kaizala, disponível 
gratuitamente nas lojas App Store e 
Play Store, ou pelo site http://www.
cdhu.sp.gov.br . Página B1

Repasses do FPM caem 30% em maio
Página A4

Verba é importante, especialmente, para a manutenção dos pequenos municípios; veja quanto cada cidade da região vai receber 
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Incidência de covid-19 em Fernandópolis 
é 32% maior do que em Votuporanga

Casos da doença para cada 100 mil habitantes refletem o número

Município tem 
queda de 78,8% em casos 
de dengue entre 2019 e 2020
Dados são referentes aos quatro primeiros meses do ano

Fernandópolis registrou até 
abril de 2020, em comparação 
com o mesmo período do ano 
passado, quase 80% casos de 
dengue a menos. O recuo da do-

ença é um alívio para o sistema 
de saúde em meio á possibilida-
de de um surto do novo corona-
vírus. De acordo com os números 
da Vigilância Epidemiológica do 

Governo do Estado, Fernandópo-
lis registrou em 2020, até o mês 
de abril, 776 casos confirmados 
de dengue, com 876 notificações. 
Página A3

Os quatro casos de corona-
vírus confirmados nesta 
terça-feira, 19, em Fer-
nandópolis, elevaram o 

total na cidade para 27. Mesmo com 
uma população bastante inferior, 
o número se aproxima de Votupo-
ranga, que tem 28 casos confirma-
dos de Covid-19. Dados do IBGE 
– Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística -, de 2019, apontam 
Fernandópolis com uma população 
de 69.116 habitantes e Votuporanga 
com 94.547. Página A3

à  ELEIÇÕES

Líderes 
querem 
adiar eleição 
deste ano para 
dezembro

Em reunião encerrada no início da 
noite desta segunda, 18, líderes de 
partidos representados na Câmara 
dos Deputados demonstraram apoio 
à proposta de adiamento, de outubro 
para dezembro, das eleições munici-
pais deste ano. Isto, por conta da epi-
demia do novo cornavírus. Página A4

Live dos Irmãos 
Patheys:  
doações irão 
para a Santa 
Casa e Asilo

Asilo da 
região 
confirma 
sete casos de 
Covid-19

 Página A8  Página A3

Futebol 
brasileiro pode 
voltar no fim de 
junho, afirma CBF

 Página A6

Adiamento do
Enem é anunciado 
pelo Ministério 
da Educação 

 Página A5
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 20/05/20

 31°

 17°

0mm
0%


chuva

84%
41%

NE
13km/h


vento

06:44h
17:50h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUI - 21/05/20

 32°

 18°

0mm
0%


chuva

84%
44%

NE
14km/h


vento

06:45h
17:49h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 22/05/20

 32°

 19°

0mm
0%


chuva

85%
42%

N
17km/h


vento

06:45h
17:49h

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

SÁB - 23/05/20

 26°

 15°

15mm
80%


chuva

97%
57%

W
13km/h


vento

06:46h
17:49h

Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

DOM - 24/05/20

 22°

 10°

0mm
0%


chuva

79%
42%

S
9km/h


vento

06:46h
17:49h

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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umidade
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manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.

NoiteTardeManhã
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Frente fria chega no domingo e 
derruba temperatura para até 8º

Homem que apresenta 
doença cardiovascular 
crônica, está internado 
na UTI                      Página A3

Valentim 
Gentil 
registra mais 
dois casos 
confirmados 
de Covid-19

Responsáveis deverão 
fazer novo cadastramento 
das crianças 
beneficiárias          Página A5

Cadastro 
dos cartões 
do Bolsa 
Merenda será 
realizado nos
dias 28 e 29

Novo reitor da Universidade 
Brasil se reúne com Pessuto e 
fala sobre futuro da instituição

Na última segunda-feira, 18, o novo 
reitor da Universidade Brasil, Felipe 
Sigollo, apresentou ao prefeito de Fer-
nandópolis, André Pessuto (DEM), 
as providências tomadas pela nova 

reitoria e um plano de ação futuro. 
Durante o encontro, foi reforçada a 
importância da Universidade para o 
município e para a região. Hoje são 
mais de 5.500 alunos e 500 funcio-

nários, bem como um curso de Me-
dicina com mais de vinte anos de 
tradição e nota 4 no MEC. “Foi um 
prazer receber o prefeito de Fernan-
dópolis em nosso campus. Ele levou 

seu apoio à Universidade. Pudemos 
mostrar que a nova gestão busca o 
diálogo com a comunidade e a lisura 
na tomada de decisões”, diz o reitor. 
Página A5

Eluana
é internada 
para receber 
nova medula
Eluana Coutinho está 
acompanhada pela 
mãe em quarto 
provisório do Hospital 
de Base de Rio Preto

Com transplante de medula óssea 
marcado para o início de junho, Eluana 
Coutinho, 32, foi internada na manhã 
de terça-feira, 19, para iniciar o  trata-
mento com anticorpos, que antecede o 
procedimento. A paciente está acom-
panhada pela mãe em um quarto pro-
visório. Eluana passou pelo novo proto-
colo do HB, que testa os pacientes para 
o novo coronavírus (Covid-19). Após o 
resultado, que deve ficar pronto nesta 
quarta, 20, ela será transferida para o 
quarto definitivo, onde colocará o cate-
ter e iniciará o tratamento. Página A4

Governador 
promete afrouxar 
quarentena a 
partir de junho
Doria afirmou que o Brasil está
no pior momento do coronavírus

Fernandópolis chega aos 
30 casos de coronavírus
Dos 30 infectados, 17 já estão curados da doença                                             Página A3

O governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB), disse em entrevista à 
rádio Jovem Pan nesta quarta-feira 
que a quarentena no Estado será 
afrouxada de forma escalonada e 
heterogênea a partir de 1º de junho, 
logo após o vencimento do atual de-
creto estadual de quarentena para 
frear a propagação do coronavírus.  

“Haverá um período, sim, a partir de 
1 de junho em fases escalonadas, 
cuidadosas, zelosas e isso feito com 
o setor privado para a flexibilização. 
Mas quando possível. Neste momen-
to, não. Nós estamos no pior momen-
to do coronavírus no Brasil, não é em 
São Paulo”, disse Doria na entrevista. 
Página A2

Governo  Federal 
destina R$ 10 bi
para ações contra 
pandemia Página A2

Nova gestão apresentou melhorias implementadas e plano de ação para o futuro
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l  MINUTINHO
Calma! Tudo jamais 
voltará ao normal!

l	Por Clarius
Há mais de 2000 anos, Jesus Cristo 

passou pela Terra tornando cada qual 
de seus atos uma lição para a huma-
nidade. Dentre tantas, ensinou-nos a 
“amar a Deus sobre todas as coisas e 
ao próximo como a si mesmo”, resu-
mindo na frase todos os dogmas filo-
sofais e religiosos. E o que fazemos 
hoje com suas lições e seu sacrifício? 
Como aproveitamos esta sua “reco-
mendação”? Ao invés de idolatramos 
Deus, preferimos personagens televi-
sivos, esportistas, políticos e influen-
cers digitais e, sem ajudar “o próxi-
mo”, ainda concordamos que nossos 
governos gastem US$ 1,9 trilhão de 
dólares na indústria de guerra, re-
curso mais que suficiente para sanar 
quase todas as mazelas do planeta.

Moises prescreveu os Dez Manda-
mentos, recebidos aos pés do Monte 
Sinai como um conjunto de princípios 
éticos, comportamentais e religiosos 
muito apropriados para a época e que 
são utilizados por muitos credos até 
hoje, sendo dentre eles, o mais básico 
o “não mataras”. E hoje, decorridos 
mais de 3.500 anos, o que fazemos 
com o Decálogo? Somente no Brasil, 
em 2019, 41.635 de nossos irmãos e 
irmãs são vítimas de mortes violen-

l  Por CLARIUS‘‘

‘‘

Creiam no Deus que fez o
homem e não no Deus que

os homens fizeram.

amente) e adotar o perdão (que nos 
faz feliz permanentemente).

A albanesa Madre Teresa de Cal-
cutá, naturalizada indiana, Nobel da 
Paz em 1979, exemplificou-nos co-
mo dedicar toda uma vida a servi-
ço dos mais pobres, fundando uma 
congregação humanitária que hoje 
chega a 139 países. Mas só no Bra-
sil, em pleno século XXI, 28 milhões 
de brasileiros vivem com menos de 
R$ 140,00 por mês. O 1% mais rico do 
país ganha 33 vezes mais que meta-
de da população pobre. Será que as 
beneméritas ações da madre em na-
da influenciam essa privilegiadíssi-
ma casta social, incapaz de repartir 
suas fortunas ou, ao menos, ajudar a 
proporcional melhores condições de 
vida aos menos favorecidos?

Pois é esse mundo, com essas ma-
zelas e muitas outras (violência urba-
na, racismo, xenofobia, sistemas de 
saúde, habitacional e de segurança 
pública falidos, sistema político vi-
cioso, autoritarismo e criminalidade) 
que você quer reencontrar pós-pan-
demia?

Esqueça! Nada mais será como an-
tes. E irreversivelmente!

Ausência de mudanças seria me-
nosprezo total aos esforços dispen-
didos pelos milhares de agentes de 
saúde – de médicos até motoristas 
de ambulâncias – que estão lutan-

do contra o vírus em instalações hos-
pitalares precárias (muitos dando a 
vida); seria menosprezar os milhões 
de empresários – de grandes a pe-
quenos – que, obedecendo às deter-
minações  sanitárias, fecharam seus 
estabelecimentos, perdendo renda e 
patrimônio, sendo que muitos sequer 
tornarão a reabri-los; seria invalidar 
os esforços físicos e mentais de mi-
lhares de cientistas e pesquisadores 
que se dedicam a buscar uma cura 
total ou parcial, preventiva ou pos-
terior, a esta peste mundial.

Voltar ao normal seria inutilizar to-
das as dores de milhões de famílias 
mundo afora e milhares no Brasil que 
choram a morte de seus ascendentes 
e descendentes e de muitos mais que 
passaram por drama similares e, gra-
ças a Deus, sobreviveram.

Em nome da evolução da huma-
nidade, do planeta, da natureza e, 
principalmente, de um Deus que a 
tudo dirige, trilharemos para futuros 
dias muito melhores, onde as maze-
las sociais, se não extinguidas, mino-
radas serão; onde a felicidade deixa-
rá de ser instantânea e passará a ser 
permanente; onde estes que hoje se 
sacrificam, choram e honram a hu-
manidade, triunfarão em gozos infi-
nitos, repartindo e compartilhando, 
suas virtudes e seus bens com seus 
semelhantes.

tas. Ao seja, de quase nada valeram.
Há pouco mais de 200 anos, o edu-

cador francês Alan Kardec pregava 
que “fora da caridade não há salva-
ção”, estabelecendo essa conduta co-
mo a base para a doutrina espírita. 
Pois nós, em pleno ano 2020, assisti-
mos corruptos desviarem US$ 3,6 tri-
lhões mundo afora. R$ 200 bilhões no 
Brasil (dados de 2018) em ações dia-
metralmen-
te opostas a 
pregado pelo 
doutrinador.

O filósofo 
grego Pla-
tão já nos 
recomenda-
va a pratica da 
justiça como 
uma das prin-
cipais virtudes 
do ser humano, 
vendo-a como uma forma do cida-
dão exercer retamente sua profissão, 
fundada nos mais nobres princípios 
da alma e colaborando para o bem 
coletivo. Cerca de 2.600 anos se pas-
saram desde então e temos mais de 
12 milhões de brasileiros desempre-
gados (quase 200 milhões no mun-
do). Como falar, então, na prática da 
justiça platônica a essa multidão de-
satendida na mais básica necessida-
de para a sobrevivência?

Siddhartha Gautama, fundador 
do budismo e que viveu no século VI 
a.C. no norte da Índia, recomenda-
va manter a mente serena e nutri-la 
com pensamentos positivos para pra-
ticarmos boas ações e atingirmos a 
felicidade. Oito mil anos decorridos, 
podemos chegar, com a pandemia, a 
265 milhões de pessoas passando fo-
me ao redor do mundo. Como fazê-los 

nutrir pensamen-
tos e ações positi-

vas e obedecer a 
seu ensinamen-
to nessa lasti-

mável con-
dição?

O minei-
rinho Chico 

Xavier ensinava-
nos presencial-

mente até 
há pouco 

tempo, dentre outras preciosas li-
ções, que devíamos aprender a prati-
ca do perdão como condição primária 
de evolução pessoal. Mas continua-
mos quase que absolutamente inca-
pazes de seguir sua recomendação. 
Do núcleo familiar, no qual o perdão 
deveria ser uma rotina, até às rela-
ções sociais e profissionais, mostra-
mo-nos cada vez mais incapazes de 
anular o sentimento de vingança 
(que nos torna felizes momentane-

Pensamento 
da Semana

“Guardar ressentimento é o mesmo que tomar 
veveno e esperar que outra pessoa morra”.
William Shakespeare

Em tempos de pandemia 
da Covid-19, a equipe de 
trabalho da APADAF - As-
sociação de Pais e Amigos 
dos Deficientes Auditivos de 
Fernandópolis, em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social e Ci-
dadania, readaptou as ações 
por meio de atividades com 
vídeos divulgados nas redes 
sociais da entidade.

De caráter preventivo, as 
ações, que eram realizadas 
em grupos presenciais com 
os usuários foram replane-
jados com a finalidade de 
fortalecer ainda mais os vín-
culos familiares, estimulando 
a capacidade nos usuários, 
promovendo a autonomia e 
protagonismo através da tro-
ca de experiências e integra-
ção entre os participantes.

Desde a segunda quinzena 
de do mês de março, devido 

aos Decretos Estadual e Mu-
nicipal que adota medidas 
temporárias emergenciais de 
prevenção ao novo coronaví-
rus, às atividades coletivas 
foram suspensas por tempo 
indeterminado.

Porém, devido à neces-
sidade da continuidade da 
realização do serviço socioa-
ssistencial, as novas ativida-
des envolvem vídeos criados 
pela própria equipe e divul-
gados nas redes sociais da 

entidade, acompanhando os 
usuários através de telefone 
e aplicativos de mensagens 
para realização de orienta-
ções referentes à prevenção 
e enfrentamento do Covid.

Os atendimentos presen-
ciais individuais para orien-
tação são realizados em caso 
de extrema necessidade, em 
ambiente higienizado, com 
disponibilização de álcool 
em gel e máscaras faciais 
para prevenção.

à  EM TeMPOS DE CORONAvíRUS

APADAF readapta atividades e atendimentos durante pandemia
 SeCOM

Prefeitura de Fernandópolis


