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No aniversário de 83 anos, 
Fernandópolis retoma 
epicentro político regional
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Comando do governo estadual retorna à cidade após anos de ausência

Moradores contam o 
motivo por adotarem 
Fernandópolis

A melhor cidade 
é onde a gente 

mora e quando a 
escolhemos, ela 

fica ainda melhor; 
Fernandópolis tem 

sido o destino de 
muita gente do Brasil 
nas últimas décadas

A Cidade
quE esColhi:

Fernandópolis completa 83 anos neste domingo, 
dia 22, e, para comemorar a data, a reportagem de 
O Extra.net conversou com algumas pessoas para 
mostrar o ponto de vista delas sobre a evolução da 

cidade. “Não é segredo para ninguém que eu sou apaixonada 

por Fernandópolis. Eu escolhi viver aqui em 2010 e consegui 
concretizar a minha vontade. E de lá para cá, fui muito feliz 
aqui. Cresci como pessoa, cresci como profissional, construí 
minha vida”, diz a empresária Joana Silveira, de 43 anos, 
natural de Birigui (SP). Página B1

Roberto de Jesus Assis, 53 anos, 
conhecido da torcida do Fefecê como 
“Robertão”, estava no comando técnico 
do Santa Cruz, tradicional clube de Per-

nambuco, desde abril de 2021. Por lá, 
chegou como auxiliar e encerrou sua 
passagem no cargo de treinador, após 
período como interino. Página A5

à  ÁGUia DE saNGUe aZUl

em busca de um 
milagre: Robertão 
assume o Fefecê
para fazer história
O Fernandópolis Futebol Clube tem
um projeto para buscar o acesso à A3

Página B5

Festival de Balonismo: uma das provas será na Praça da Matriz 

ouroeste recebe 
visita de Pignatari, 
presidente da alesp 
Na oportunidade, o prefeito Alex Sakata
entregou um ofício solicitando 100 unidades 
habitacionais pela CDHu.                                   Página A3
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osfer: inauguração a nova sede
Provavelmente durante ou após a 
leitura desta coluna, os componen-
tes da Orquestra de Fernandópolis 
(Osfer) já estarão desfrutando da 
nova sede. A previsão era de inau-
guração às 10h00. A unidade será 
ao lado do Mercadão Municipal, e 
tinha estimativa inicial de custos de 
R$ 200 mil. Antes os alunos (cerca 
de 120) ocupavam um espaço abai-
xo da arquibancada do estádio mu-
nicipal ‘Cláudio Rodante’.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

eleuses: o dissonante
(e com Tarcísio)!
Recém-empossado deputado fe-
deral em virtude de vacância do 
cargo de Miguel Haddad (PSD), o 
médico e ex-prefeito rio-pretense 
é o único dentro os quatro federais 
da região a apoiar a candidatura 
do ex-ministro Tarcísio de Freitas 
(Republicanos). Inclusive Eleuses 
será o coordenador do programa 
de governo na área de Saúde. Os 
outros três (Geninho Zuliani, Fausto 
Pinato e Luiz Carlos Motta) apoiam 
Rodrigo Garcia (PSDB).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Virada Cultura 2022
Programada para os dias 28 e 29 de 
maio, a 17ª edição da Virada Cultu-
ral, evento promovido pelo governo 
estadual, será realizada, na região, 
apenas em Votuporanga e Santa Fé 
do Sul. As atrações serão anuncia-
das nos próximos dias e incluem 
música, arte, dança e outras mani-
festações populares.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novo chefe da Federal
Tomou posse o novo delegado de 
Polícia Federal Alexandre Manoel 
Gonçalves que comandará a De-
legacia de Polícia Federal de Jales 
que tem circunscrição em 44 muni-
cípios da região. Ele substitui Ja-
ckson Gonçalves que voltou para a 
unidade de Ribeirão Preto. Gonçal-
ves é paulista, tem 45 anos e está 
na PF desde 2006.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novos tempos
A Prefeitura de Pedranópolis, so-
lidariamente a uma empresa de 
segurança, foi condenada pelo Tri-
bunal de Justiça de SP a indenizar 
moralmente uma mulher transexual 
impedida, numa Festa do Peão reali-
zada em 2018, de utilizar o banheiro 
feminino. A indenização foi fixada 
em R$ 6 mil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

lacrador lacrado
Após acusar outros artistas de se 
beneficiarem da Lei Rouanet e de 
“viverem de recursos públicos”, o 
cantor Zé Neto, que faz dupla com 
Cristiano, acabou sendo ‘lacrado’ 
nas redes sociais, com a exibição de 
diversos contratos públicos deles 
com Prefeituras da região e de todo 
o país. Sem licitação (a legislação 
dispensa) eles até chegam a mais 
de R$ 500 mil por exibição.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fernandopolense 
em Votuporanga
A construtora Alpha Vitória Ltda, 
com sede registrada em Fernandó-
polis, será a responsável pela obra 
de conclusão da nova sede da Pre-
feitura de Votuporanga que estava 
paralisada desde a época pandê-
mica de 2020. O valor total é de R$ 
8,3 milhões e o recurso já está, no 
total, no caixa do município. A em-
presa terá o prazo de um ano para 
conclusão.

No aniversário, Fernandópolis 
retoma epicentro político regional
Comando do governo estadual retorna à cidade após anos de ausência

A retomada pós-pandemia 
(ao menos sua fase agu-
da) está erigindo nova-
mente (mesmo que de 

forma temporária), Fernandópolis 
ao epicentro da política regional.

Basta constatarmos que, após 
anos de ausência, um governador 
do Estado vem oficialmente ao 
município, acompanhado de mem-
bros do mais alto escalão estadual 
para prestigiar eventos públicos e 
anunciar a concessão de benefícios 
e obras, não somente para Fernan-
dópolis, mas também para outros 
municípios da microrregião.

Na noite de ontem, 20, Rodrigo 
Garcia (PSDB), com sua caravana de 
ilustres, foram recepcionados pelo 
prefeito André Pessuto (UB) e pelo 
deputado federal Fausto Pinato (PP) 
em visitação à Santa Casa e a Expo. 
Hoje será inaugurada a nova sede da 
Orquestra de Sopros também com 
expectativa de políticos de peso e 
também realizada a edição 2022 da 
Corrida Histórica. Amanhã o princi-
pal evento é a tradicionalíssima Mis-
sa de Santa Rita de Cássia, às 08h30, 
na Igreja Matriz; à tarde uma carreata 
na Comufer e à noite a Expo.

Semana que vem terá mais!

Vai render. E muito!
A passagem do atual governador 

paulista por Fernandópolis, com 
uma megacomitiva de personalida-
des políticas, renderá bons frutos, 
não somente para a cidade sede, 
a aniversariante da semana, como 
também para outras congêneres 
coirmãs e, principalmente, para a 
Santa Casa.

Informações confidenciais ob-
tidas pela coluna junto a um dos 
principais secretários estaduais de 
Rodrigo Garcia (e ainda sujeitas a 
confirmação e, portanto, podendo 
sofrer mutações nos valores) indi-
cam que a entidade de saúde fer-
nandopolense poderá receber um 
repasse estadual na ordem de R$ 
2,5 milhões.

Ainda não se sabe se o montante 
virá com a liberação para ser em-
pregado em qualquer tipo de ope-
ração financeira (custeio, remédios, 
aparelhos, folha salarial...), a critério 
da administração ou se será vincu-
lado a um tipo de gasto especifica-
damente.

Certo é que o repasse chega num 
momento em que a gestão da Ir-
mandade, ainda sob intervenção 

judicial e tendo Marcos Chaer como 
provedor, enfrenta ameaças de pa-
ralisação devido a atrasos nos pa-
gamentos dos colaboradores, além 
da carestia em custos de medica-
mentos e exames.

Já com quantificação definida 
estão as obras da segunda fase 
do programa ‘Estrada Asfaltada’ 
que recuperará 127 vias rodoviá-
rias Estado afora, tendo previsão 
de dispêndio de R$ 2,9 bilhões com 
destinação de R$ 1 bilhão para a re-
gião, beneficiando, dentre outros 
municípios:
- Monte Aprazível/Tanabi, na rodo-

via SP 377, com extensão de 15,5 
quilômetros;

- Neves Paulista, na rodovia SPA 
463/310, com extensão de 6,3 qui-
lômetros;

- Poloni/União Paulista, na rodovia 
SPA 482/310, com extensão de 18 
quilômetros;

- Macaubal, na rodovia SPA 
498/310, com extensão de 10,8 
quilômetros;

- Monte Aprazível/Nipõa, na rodo-
via SPA 473/310, com extensão de 
16 quilômetros;

- Mirassol/Jaci, na rodovia SPA 

451/310, com extensão de 8,1 
quilômetros;

- Cosmorama/Votuporanga, na 
rodovia SP 320, com extensão de 
36,8 quilômetros;

- Mirassol/Bálsamo/Tanabi, na ro-
dovia SP 320, com extensão de 
36,7 quilômetros;

- Bady Bassit/Mendonça, na rodo-
via SP 355, com extensão de 33,9 
quilômetros;

- Guapiaçu/São José do Rio Preto, 
na rodovia SP 425, com extensão 
de 15,9 quilômetros;

- Marinópolis/Palmeira d’Oeste/
São Francisco/Jales, na rodovia 
SP 563, com 22, 5 quilômetros;

- Aspásia/Santana da Ponte Pensa/
Três Fronteiras/Santa Fé do Sul/ 
Rubinéia, na rodovia SP 320, com 
extensão de 36,7 quilômetros;

- São Francisco/Aparecida d’Oes-
te/Marinópolis/Palmeira d’Oeste/
Jales, na rodovia SP 563, com ex-
tensão de 22,5 quilômetros;

- Estrela d’Oeste/Jales/Urânia/
Santa Salete, na rodovia SP 320, 
com extensão de 36,9 quilôme-
tros;

- Valentim Gentil/Meridiano/Fer-
nandópolis/Estrela d’Oeste, na 

rodovia SP 320, com extensão 36,9 
quilômetros;

- Riolândia, na rodovia SP 322, com 
extensão de 23,3 quilômetros;

- Cardoso, na rodovia SP 322, com 
extensão de 23,3 quilômetros;

- Olímpia/Barretos, na rodovia SP 
425, com extensão de 33,1 quilô-
metros;

- Paulo de Faria, na rodovia SPA 
540/322, com extensão de 4,1 
quilômetros.
Enquanto isso...

l Protesto ocorrido em Brasília-DF 
na quinta, 19, afixou 1,8 mil cru-
zes na Esplanada dos Ministérios 
(representando os 1.824 hospitais 
filantrópicos brasileiros. Juntos, 
eles são responsáveis por 169 mil 
leitos no Brasil e fazem alerta de 
que - a maioria - está para fechar 
as portas ou suspender o atendi-
mento pelo SUS;

l Dados da Confederação das San-
tas Casas e Hospitais Filantrópi-
cos do Brasil (CMB) mostram que 
nos últimos seis anos 315 hospi-
tais/Santas Casas fecharam as 
portas ou deixaram de atender 
ao SUS, cujas tabelas não são re-
ajustadas adequadamente pelo 
governo federal há anos;

l Agravando a situação, a entida-
de classista prevê aumento expo-
nencial dos débitos em virtude da 
aprovação do piso salarial (Projeto 
2564/2020) nacional para enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, 
parteiras e auxiliares. Buraco es-
timado: R$ 17 bilhões.

* Conteúdo originalmente publicado na coluna .Inside de 19/05/2022, anteriormente à visitação ocorrida na noite 
de ontem, 20/05/2022.



A Prefeitura de Pe-
dranópolis, muni-
cípio localizado a 
16 quilômetros de 

Fernandópolis, e uma empresa 
de segurança foram condena-
das pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) a pagar 
R$ 6 mil de indenização por 
danos morais a uma mulher 
transexual impedida de usar 
o banheiro feminino duran-
te a Festa do Peão, realizada 
naquela cidade em junho de 
2018.

EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA...

o pedido da mulher havia 
sido negado pelo juiz Heitor 
Katsumi Miura, da 2º Vara Cí-
vel. Na ocasião, o magistrado 
entendeu que a alegação seria 
improcedente. Para o juiz, não 
houve constrangimento pro-
vocado por parte da empresa 
responsável pela segurança 
do evento e nem da Prefeitura 
de Pedranópolis. 

DECISÃO
REFORMADA

O acórdão do TJ que refor-
mou a decisão de primeira 

instância foi publicado no 
dia 28 de abril deste ano, 
pela 29ª Câmara de Direito 
Privado. Na decisão, o relator 
Themístocles Neto Barbosa 
Ferreira afirma que o fato de 
a transexual ter se recusado 
a apresentar os documentos 
não afasta a inoportunidade 
da abordagem feita pela se-
gurança, considerada des-
respeitosa.

“Houve restrição, ainda que 
implícita, do uso do banheiro 
feminino, por ser a autora, mu-
lher transexual, o que não tem 
razão de ser. A autora deve ser 

tratada socialmente como se 
pertencesse ao gênero ao qual 
se identifica e se apresenta 
publicamente. Bem por isso, 
nenhuma restrição podia a ela 
ser imposta quanto ao uso do 
banheiro feminino”, escreveu 
o desembargador.

Na reforma da sentença, 
o relator reconheceu o dano 
moral, mas diminuiu o valor 
da indenização pedida pela 
vítima de R$ 14 mil para R$ 6 
mil, valor que deverá ser pa-
gos em cinco salários mínimos 
pela empresa de segurança e 
a Prefeitura de Pedranópolis.

O delegado de Polícia Fede-
ral, Alexandre Manoel Gonçal-
ves, tomou posse, durante a 
semana, como novo chefe da 
Delegacia de Polícia Federal 
em Jales.

O DPF Alexandre foi convi-
dado para assumir a função 
em substituição ao Delega-
do de Polícia Federal Jack-
son Gonçalves, que volta a 
desempenhar suas funções 

na PF em Ribeirão Preto.
O novo chefe da PF em Jales 

é paulista, tem 45 anos de ida-
de e integra os quadros da PF 
desde 2006. Ele é formado em 
Direito e é Mestre em Direito 
Econômico. 

Ele já atuou em unidades 
da PF em Uruguaiana/RS, 
São Paulo, Ribeirão Preto e 
agora assume a chefia da 
PF em Jales, que tem como 
circunscrição 44 municípios 
da região.

à  PF DE Jales

à  APÓS seNTeNÇa ReFoRMada...

Novo chefe 
integra quadro da
Polícia Federal
desde 2006

Alexandre já atuou em unidades da PF em
Uruguaiana/RS, São Paulo e Ribeirão Preto

Sede na cidade vizinha tem como 
circunscrição 44 municípios da região

 Da RedaÇão

contato@oextra.net

Sede da Prefeitura de Pedranópolis

Transexual impedida de 
utilizar banheiro feminino em
Festa do Peão será indenizada 
De acordo com o Tribunal de Justiça, Prefeitura de Pedranópolis e empresa
de segurança devem indenizar mulher por danos morais em R$ 6 mil

 Da RedaÇão

contato@oextra.net
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à  ReGião 

ouroeste recebe a visita do deputado 
Carlão Pignatari, presidente da alesp 

Na oportunidade, o prefeito Alex Sakata entregou um ofício solicitando 100 unidades habitacionais pela CDHU
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Ouroeste recebeu, 
na noite de quin-
ta-feira, dia 19, a 
visita de Carlão 

Pignatari, deputado esta-
dual e presidente da Alesp.  
O encontro aconteceu no 
Centro de Convivência de 
Idosos de Ouroeste e reuniu 
o prefeito Alex Sakata, a pri-
meira-dama Thainara Dias, 
o vice-prefeito Júlio Santos, 
o presidente da Câmara, 
João Romeira, vereadores, 
secretários, lideranças po-
líticas locais e regionais, 
servidores públicos,  além 
de um grande número de 
pessoas simpatizantes do 
parlamentar.  

Na oportunidade, o pre-
feito Alex Sakata entregou 
um ofício solicitando 100 
unidades habitacionais 
pela CDHU, sendo 65 em 
Ouroeste e 35 no Distrito 
de Arabá. Outra ocasião 
marcante foi à exibição de 
um vídeo de agradecimen-
to e reconhecimento pelo 
comprometimento e traba-
lho do deputado em prol de 
Ouroeste. 

O prefeito Alex Sakata e 
o vice Júlio Santos apro-
veitaram para elogiar o 

A visita de Carlão Pignatari aconteceu na última quinta-feira  

trabalho desenvolvido pelo 
presidente da Alesp, des-
tacando o seu trabalho em 
prol de Ouroeste e Arabá e 

também a intercessão para 
as obras de recuperação da 
Rodovia Percy Waldir Se-
meghini (SP-543).

 assessoRia DE iMPReNsa

Prefeitura de Ouroeste
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Roberto de Jesus As-
sis, 53 anos, conhe-
cido da torcida do 
Fefecê como “Ro-

bertão”, estava no comando 
técnico do Santa Cruz, tradi-
cional clube de Pernambuco, 
desde abril de 2021. Por lá, 
chegou como auxiliar e en-
cerrou sua passagem no car-
go de treinador, após período 
como interino.

Em crise financeira e lon-
ge das conquistas de anos 
vitoriosos, como o título da 
Copa do Nordeste de 2016, 
quando o atacante Grafite 
foi o destaqe do time, sendo 
artilheiro da competição, o 
“cobra-coral” está na Série 
D do Campeonato Brasilei-
ro, disputada por 64 times 
divididos em 8 grupos com 
8 equipes cada. Amarga a vi-
ce-lanterna do Grupo 4 com 4 
pontos após 5 partidas.

Robertão teve passagem 
como jogador pelo Fefe-
cê em 1993. E foi no Fefecê 
que estreou como técnico 

No dia 1º de maio, come-
çou a primeira etapa da 
Campanha Nacional de Vaci-
nação contra a Febre Aftosa 
e Brucelose 2022. 

Nesta fase, deverão ser va-
cinados bovinos e bubalinos 
de até 24 meses, e a expecta-
tiva é imunizar cerca de 107 
milhões de animais em todo 
território brasileiro. 

As vacinas devem ser ad-
quiridas em lojas autorizadas 
e mantidas entre 2°C e 8°C, 
desde a aquisição até o mo-
mento em que forem aplica-

das, incluindo o transporte 
e a aplicação, já na fazenda 
ou sítio. 

Deverão também vacinar 
contra Brucelose todas as 
fêmeas de 3 a 8 meses. 

Além de vacinar o rebanho, 
o produtor deve também de-
clarar ao órgão de defesa sa-
nitária animal de seu estado. 
A declaração de vacinação 
deve ser realizada de forma 
online nos prazos estipula-
dos.

Mais informações podem 
ser obtidas na Casa da Agri-
cultura de Mira Estrela, pelo 
telefone (17) 3846-1228.

à  aGRo

iniciada 
Campanha 
de Vacinação 
contra Febre 
aftosa e 
Brucelose
Nesta fase, deverão ser vacinados 
bovinos e bubalinos de até 24 meses

 Da RedaÇão

contato@oextra.net

de futebol, em 2008, logo 
após pendurar as chuteiras, 
justamente no Santa Cruz. 
Zagueirão raiz, passou por 
vários times, Caxias-SC, Pa-
raná, Joinville, Figueirense, 
Nacional-SP, Paraguaçuense, 
União Barbarense, Botafogo
-SP e Catanduvense.

Outro detalhe sobre o San-
ta Cruz, cruzando com sua 
história no Fefecê neste novo 
projeto apresentado pelo em-
presário Jerri Falcão, é que 
foi no time de Recife, um dos 
mais populares de Pernam-
buco, que Robertão teve sua 
passagem mais duradoura: 
foram 4 anos como atleta 
profissional.

E é este período estipula-
do por Jerri Falcão no pro-
jeto apresentado ao novo 
técnico da Águia de Sangue 
Azul: buscar, pelos próximos 
4 anos, o acesso à Série A3 
mantendo a base do elenco 
e apostando na continuidade 
do trabalho do comando téc-
nico, com Robertão à frente 
da equipe.

Que a força da torcida do 
Santa Cruz, que, assim como 
o Fernandópolis Futebol 
Clube, também busca sua 
redenção dentro das quatro 
linhas, traduzida no estádio 
Arruda completamente lota-
do diante dos maiores rivais, 
Sport, no Clássico das Mul-
tidões, que já teve público 
superior a 80 mil pagantes, 
e o Náutico, no Clássico das 
Emoções, quando o público 
superava fácil 60 mil torce-
dores, faça a Águia voar alto.

Da mesma maneira, que os 
torcedores símbolos do “co-
bra-coral”, Chico Science, 
Jackson do Pandeiro, Zé do 
Caixão, Nando Cordel, Luiz 
Gonzaga e Gilberto Gil, en-
tre outros imortais da cultura 
brasileira, compartilhem sua 
força e sua Fé com o “Fêfa”.

E que o “Ninho da Águia” 

seja palco para o início da 
carreira de grandes jogado-
res, assim como o Santa Cruz 
acompanhou o nascimento 
para o mundo do futebol de 
um dos maiores meias que o 
Brasil já teve, simplesmente, 
Rivaldo. 

SEGUNDONA 2022: 
DOMINGO DE 

“DECISÃO”
Muito além de fazer histó-

ria, Robertão pode “trazer” 
história para o Fernandópolis 
Futebol Clube.

O Fefecê está na lanterna 
do Grupo 1, com apenas um 
ponto conquistado após 4 jo-
gos. Ainda restam 6 rodadas, 
ou 18 pontos, até o fim da pri-
meira fase do Campeonato 
Paulista Sub-23, a 2ª Divisão 
promovida pela Federação 
Paulista de Futebol.

Lembrando que classifi-
cam-se os dois primeiros de 
cada um dos 6 grupos, for-
mados por 6 equipes cada, 
além de 4 melhores terceiros 
colocados na classificação 
geral.

Depois de ser goleado fora 
de casa pelo líder do grupo, 
o Catanduva FC, que tem 10 
pontos, por 6 x 1 na rodada 
passada, Robertão fará sua 
estreia neste domingo, dia 22 
de maio, data do aniversário 
de Fernandópolis, no Claudio 
Rodante. O jogo será diante 
do Inter de Bebedouro, vice
-líder do grupo com 7 pontos, 
às 10h. 

Mais do que um presente 
para a cidade, o Fefecê pode 
dar início ao sonho dos lou-
cos por futebol, da torcida 
Sangue Azul, dos fernando-
polenses de coração, unidos 
pela bola.

A cada um dos jovens jo-
gadores que defendem o 
Fernandópolis Futebol Clube 
nesta temporada, o pedido é 
um só, e que se repita: vitó-
ria, vitória, vitória! 

à  ÁGUia DE saNGUe aZUl

em busca de um milagre:
Robertão assume o Fefecê para
fazer história

O novo técnico conversou bastante com o elenco antes de comandar o primeiro treino, 
um tático em campo reduzido, com muitas cobranças e orientações de posicionamento 

Robertão em sua apresentação na 
volta ao Fefecê, na tarde da última 

terça-feira, dia 17

O Fernandópolis 
Futebol Clube tem 
um projeto para 
buscar o acesso à A3

 JOÃO leoNel

contato@oextra.net



a6 | Geral | SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2022  



SÁBADO, 21 DE MAIO DE 2022  |  Geral | a7 

Como já é tradição, 
a Prefeitura de Fer-
nandópolis, por meio 
do Fundo Social de 

Solidariedade, promove todos 
os anos a Campanha do Aga-
salho. Em 2022, mais uma vez 
a ação superou expectativas e 
em tempo recorde arrecadou 
e entregou cerca de 17 tonela-
das entre roupas, agasalhos 
e calçados.

A entrega das doações acon-
teceu na manhã de terça-feira, 
17, em solenidade realizada 
na sede da Secretaria de Es-
portes e Lazer (SMEL) com a 
participação de vereadores, 
secretários municipais e re-
presentantes das organiza-
ções sociais, CRAS, CREAS 
e Centro Dia do Idoso.

Durante a entrega dos aga-
salhos, a presidente do Fundo 
Social de Solidariedade agrade-
ceu o apoio de todos. “Mais uma 

vez comemoramos o sucesso da 
Campanha do Agasalho, que 
foi possível graças ao apoio de 
tantos colaboradores e volun-
tários. Desta forma pudemos 
realizar a entrega das doações 
com a chegada do frio, o que 
vai colaborar muito com as 
pessoas que necessitam”, 
disse Mara Pessuto.  

O prefeito André Pessuto 
em uso da palavra fez questão 
de falar sobre a solidariedade 
dos fernandopolenses e da im-
portância do terceiro setor no 
município. “A Campanha do 
Agasalho novamente superou 
nossas expectativas e isso mos-
tra o quanto nossa população 
é solidária. Agradecemos a 
cada uma das pessoas que 
colaboraram com essa nobre 
causa e as entidades do nosso 
município que têm um papel 
fundamental no auxílio das pes-
soas que mais necessitam de 
apoio em nossa cidade”, disse.

Na oportunidade, o prefeito 

também agradeceu o apoio 
das secretarias municipais, em 
especial Educação, Esporte e 
Assistência Social, que con-
tribuíram com o processo de 
seleção das roupas e entregou 
uma carta de agradecimento 
à diretora da CEMEI José Zan-
tedeschi, Vera Melo. A escola 
disponibilizou um grupo de 
voluntárias que participou de 
todo processo de separação 
e triagem dos agasalhos, vo-
luntariamente.

No encerramento da sole-
nidade, as representantes da 
ADVF (Associação dos Deficien-
tes Visuais de Fernandópolis), 
Cirlene e Márcia, em nome de 
todas as entidades presentes, 
fizeram uso da palavra para 
agradecer o apoio da atual 
administração, citando as inú-
meras ações que a Prefeitura 
realiza anualmente e que tanto 
beneficiam o terceiro setor da 
cidade. “Essa colaboração é 
muito bem-vinda, graças a 

essa iniciativa da Prefeitura 
muitas pessoas terão um in-
verno mais aquecido. Obrigada 
prefeito por sempre ter esse 
olhar atento às entidades da 
nossa cidade”, finalizou Márcia.

A CAMPANHA
Ao todo foram mais de 30 dias 

de campanha mobilizando toda 
comunidade nesse evento so-
lidário em prol às famílias ne-
cessitadas. Dois arrastões, nos 
dias 26 de março e 03 de abril 
percorreram todos os bairros da 
cidade com a participação de 
aproximadamente 200 voluntá-
rios, entre funcionários públicos 
municipais, membros de entida-
des, clubes de serviços, polícias, 
Tiro de Guerra e Sabesp.

Além dos arrastões, a campa-
nha que contou com importante 
apoio da sociedade civil orga-
nizada teve como postos fixos 
de coleta: Prefeitura, escolas 
municipais, Paço Municipal, 
Sabesp, Tiro de Guerra, ETEC 
e Shopping Center.

A Prefeitura de Fernandó-
polis, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, vai reativar 
os grupos Antitabagismo nas 
UBS’s – Unidades Básicas de 
Saúde do município. Os muní-
cipes interessados em parar de 
fumar já podem efetuar suas 
inscrições na unidade mais 
próxima de sua casa.

As atividades foram suspen-
sas no município em decorrên-
cia da pandemia da Covid-19, 
mas serão retomadas conforme 
a demanda de cada unidade. 
Serão formados grupos de dez 
pessoas e encontros serão pro-
movidos pelos profissionais 
da saúde.

“Esse trabalho estava renden-
do ótimos resultados em Fer-
nandópolis, mas foi necessária 
a suspensão com o surgimento 
da pandemia. Com a melhora 
no quadro geral da pandemia já 

é possível que nossas equipes 
retomem esse trabalho incrível 
e que possamos incentivar o 
maior número de pessoas a 
deixar de fumar”, destacou o 
secretário municipal de saúde, 
Ivan Veronesi.

O projeto que passa a ser 
desenvolvido novamente em 
Fernandópolis fundamenta-se 
num grupo terapêutico medica-
mentoso cujo principal objetivo 
é reduzir a prevalência de fu-
mantes e, consequentemente, 
mortalidades relacionadas 
ao consumido de derivados 
do tabaco.

INSCRIÇÕES PARA 
FORMAÇÃO 

DOS GRUPOS
Os interessados devem pro-

curar a UBS mais próxima de 
sua casa. Conforme a deman-
da e com a possibilidade do 
grupo formado, as próprias 
unidades entram em contato 
com os interessados inscritos. 

A Associação de Amigos 
em Defesa dos Animais Pelos 
e Patas realizará neste sába-
do, dia 21, das 10h às 16h, 
no Salão da Igreja Santa Lu-
zia, no bairro Palma Mininel, 
zona sul de Fernandópolis, 
um Brechó Especial.

De acordo com a Associa-
ção, será uma grande oportu-
nidade com muitas roupas e 
calçados no valor de R$ 1,00, 
R$ 2,00, R$ 3,00 e algumas 
peças especiais a R$ 20,00, 
incluindo roupas de frio, ca-
sacos, ternos para homens e 
muita variedade. 

CACHORRO-QUENTE 
SOLIDÁRIO 

No próximo dia 28 de maio, 
a Associação também realiza 
a venda de cachorro-quente 
com refrigerante, no valor de 
R$ 10,00. O evento será rea-
lizado na Rua Manoel Mar-

ques Rosa, ao lado do prédio 
Aquarius, na região central 
de Fernandópolis. A retirada 
será das 18h até às 20h.

De acordo com a presiden-
te Mayra Del Grossi, a pes-
soa que participar do Brechó 
Especial e comprar o cachor-
ro-quente dará uma impor-
tante contribuição aos traba-
lhos em prol dos animais, em 
Fernandópolis. 

PERÍODO INTENSO
DE FRIO

“Também solicitamos um 
trabalho de conscientização 
com a população, em ter um 
cuidado especial com os ani-
mais neste período muito 
intenso de frio, de deixá-los 
em local que possa oferecer 
a maior proteção possível 
contra o frio, de abrigá-los, 
colocar caixas de papelão, 
jornais, tecidos, inclusive 
para os de rua”, acrescenta 
Mayra Del Grossi.

à  soCial 

Campanha arrecada e entrega 
17 toneladas de agasalhos
Ao todo foram mais de 30 dias de campanha mobilizando toda comunidade fernandopolense 

A entrega das doações aconteceu na manhã da última terça-feira

à  VoCê saBia?

Fernandópolis volta 
a oferecer programa 
antitabagismo
nas Unidades 
Básicas de saúde

As atividades foram suspensas no município 
em decorrência da pandemia da Covid-19

Grupos serão formados seguindo a demanda 
de inscrições de cada unidade de saúde

 Da RedaÇão

contato@oextra.net

à  solidaRiedade

associação 
de proteção 
animal realiza 
Brechó especial 
neste sábado
Em Fernandópolis, iniciativa objetiva 
arrecadar fundos para manutenção 
das atividades voluntárias  

As iniciativas objetivam arrecadar fundos para manutenção
das atividades voluntárias em Fernandópolis   

 Da RedaÇão

contato@oextra.net

 Da RedaÇão

contato@oextra.net
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Domingo, dia 22, será de fes-
ta em Fernandópolis que 
celebra seus 83 anos de 
emancipação. Para come-

morar a data, a Prefeitura preparou 
um mês com grandes eventos que 
vão até o próximo dia 31.

A agenda de atrações teve início 
no dia 1º com o encerramento e pre-
miação da Copa dos Trabalhadores. 
Já no dia 7, um grande público mar-
cou presença na praça central da 
cidade para prestigiar a apresenta-
ção da Orquestra Facmol, umas das 
mais conceituadas do país. 

Na manhã do dia 14 mais uma 
vez a praça foi o palco das atrações 
com o evento “Agito SBT”. A atra-
ção contou com a participação de 
diversas secretariais municipais e 
com a parceria do SBT interior, di-
versas atividades foram realizadas 
no local que mais uma vez superou 
expectativas de público.

Dentro das festividades de Fer-
nandópolis, a solidariedade sem-
pre está em alta. Na terça-feira, 17, 
mais de 17 toneladas de cobertas, 
roupas e calçados foram entregues 
no encerramento da “Campanha do 
Agasalho – 2022. 

Já na última quinta-feira, 19, a De-

fesa Civil do município recepcionou 
98 municípios da região na ‘Oficina 
Preparatória de Operação de Estia-
gem’, evento que também ‘coroou’ 
o aniversário da cidade.

Para este final de semana, Fernan-
dópolis recebe a visita do governa-
dor Rodrigo Garcia, ele prestigiará o 
município trazendo conquistas para 
a cidade e recebendo novas reivindi-
cações da administração municipal, 
por meio do prefeito André Pessuto. 

Neste sábado, 21, acontece a 
inauguração da sede da Osfer, que 
leva o nome do saudoso músico de 
Fernandópolis, senhor Geraldo Ba-
taglia. A solenidade terá início às 
10h, na cobertura da Feira e deverá 
contar com a participação de muitos 
convidados e autoridades, incluindo 
ainda a família do homenageado.

Já às 17h a população é convidada 
para acompanhar a 5ª Corrida Histó-
rica, evento que já tem confirmada a 
participação de mais de 200 atletas.

Na manhã do dia 22, como é tradi-
ção o Ato Cívico na pra central marca 
a data oficial em que Fernandópolis 
celebra seu aniversário, a partir das 
07h30.

Dentro das comemorações do ani-
versário de Fernandópolis, o Fundo 
Social de Solidariedade mais uma 
vez estará em destaque na próxima 

à  FesTiVidades 

Fernandópolis
83 anos: orgulho 
de viver aqui 
A agenda de atrações teve início no dia 1º com o 
encerramento e premiação da Copa dos Trabalhadores

semana, entre os dias 23 a 28, reali-
zando o projeto “Beleza Itinerante” 
que passará, com um salão, mon-
tado em uma carreta, por todos os 
CRAS e na praça central da cidade 
oferecendo atendimento de beleza 
gratuitamente.    

Para os dias 27, 28 e 29, o céu da 
cidade estará em festa, com o Fes-
tival de Balonismo. O evento com 
portões abertos ao público terá 
grandes atrações e promete mais 
uma vez agradar a todos.

A programação realizada pela 
Prefeitura de Fernandópolis ter-
mina no dia 31 de maio, quando 
acontecerá a inauguração da 
“Casa do Artesão “Helivane Ma-
ria Botelho da Silveira Moraes”. 
O local destaque na Praça central 
foi conquistado por meio do MIT 

– Município de Interesse Turístico 
e será um ponto de atração para 
os fernandopolenses e visitantes.

“Estou muito feliz em podermos 
vivenciar um mês de maio com uma 
agenda repleta de atividades. Sabe-
mos que ainda há muita coisa a ser 
feita, mas estamos dando o nosso 
melhor pelo crescimento da nossa 
cidade e para uma melhor qualida-
de de vida à nossa população. Pa-
rabéns Fernandópolis, parabéns a 
cada cidadão que ajuda a construir 
essa terra e torná-la cada dia me-
lhor. Orgulho de viver aqui”, disse 
o prefeito André Pessuto. 

LETREIRO TURÍSTICO 
Desde a noite desta quinta-fei-

ra, 19, o visual da Praça da Matriz 
ganhou um toque especial, ficando 
mais atrativo e bonito com a insta-

lação do letreiro “Eu Amo Fernan-
dópolis”. 

O local já virou um ponto de atra-
ção para visitação e, mesmo em tão 
pouco tempo, muitos fernandopo-
lenses já fizeram questão de pousar 
para fotos e postar em suas redes 
sociais como forma de homenagear 
a cidade por mais um aniversário.  

O local escolhido pela adminis-
tração municipal para colocação do 
letreiro foi a praça da Matriz, tendo 
como imagem de fundo a Igreja San-
ta Rita de Cássia (Matriz), que é um 
dos cartões de visita da cidade.  Para 
destacar ainda mais o novo projeto, 
uma iluminação foi projetada junto 
ao letreiro, deixando mais bonito 
e atrativo aos visitantes. Essa é a 
primeira vez que a cidade recebe 
esse tipo de identificação turística.

A Praça da Matriz ganhou a instalação do letreiro “Eu Amo Fernandópolis”

 Da RedaÇão

contato@oextra.net


