
à  SÁBADO, 19 DE NOVEMBRO DE 2022

à  FIM DE ANO

Ouroeste tem show de Rick & Renner e
chegada do Papai
Noel neste sábado
Com o tema “Natal, Tempo de Esperança”, evento
ocorre entre os dias 24 de novembro e 23 de dezembro

 Da RedAçãO

contato@oextra.net

Neste sábado, 19, 
Ouroeste estará 
promovendo a 
chegada oficial 

do Papai Noel , à partir das 
20h00 e, após, show com 
a dupla sertaneja Rick & 
Renner. 

Os eventos acontecerão 
na Centro de Eventos ‘José 
Nubiato Filho’, sendo que 
apresentação do DJ Máska-
ra fecha a noite que marca 
a abertura dos festejos de 
final de ano no município.

No domingo, 20, a fes-
ta está programada para 
acontecer na Praça da Ma-

triz de Arabá, também às 
20h00 horas, com a che-
gada do Papai Noel e, às 
21h30 apresentação da 
Banda Jafferson.

Os eventos são realizados 
pela Prefeitura e Câmara 
Municipal com o apoio do 
Conselho Municipal de Tu-
rismo de Ouroeste. A dupla sertaneja se apresenta no Centro de Eventos neste sábado, 19.

à  CULTURA

Votuporanga traz Ira!, Merlin, Colomy 
+ Nando Reis na ‘Virada Cultural SP’

Shows acontecem nos dias 26 e 27; eventos são gratuitos e têm várias outras atrações

- 20h00 – Márcia Castro
- 23h00 – Merlim
 27/11/2022:
- 01h30 – MC Soffia
- 11h00 – Mundo Bita

- 13h30 – Dylan Triplett 
(EUA) & Simi Brothers

- 16h00 – Colomy + Nando 
Reis

- 18h30 – Ira!

 Palco Auditório:
 26/11/2022:
- 19h00 – Márcio Zarsi
- 21h30 – Dona Maria
 27/11/2022:

A Banda Ira! é uma das atrações do domingo, 27

- 00h30 – Jeito Nosso
- 15h00 – Grupo de Dança 

Mariana Maricato/Sinta 
Essa Dança

- 17h30 – Fúria & Os Nostál-
gicos

 Palco Volante Parque da 
Cultura:

- 27/11/2022
- 00h00 – Jam do Asfalto: 

Danças Urbanas/DJ´s/Hip 
Hop

- 02h30 –Jam do Asfalto: 
Danças Urbanas/DJ´s/Hip 
Hop

- 03h30 – Dj Harlen Felix
- 12h30 – O Circo/Entre As-

pas Cia. Teatral
 Biblioteca Municipal Cas-

tro Alves
- 18h00 às 18h00 – Projeção 

Mapeada Parque da Cultu-
ra

 Centro de Convenções 
Jornalista Nelson Camar-
go

- 26/11/2022:
- 19h00 – Almagêmea Esco-

la de Dança/Gala 25
- 23h00 – As Filhas da Mãe, 

a Comédia. Texto de Ro-

naldo Ciambroni/Thesco 
Produções

 27/11/2022:
- 15h00 – Hélio de la Pena/

Preto de Neve
Todos os eventos são gra-

tuitos e a programação é su-
jeita a alterações. As Clas-
sificações Indicativas das 
atrações são livres, salvo 
indicação.

A VIRADA
A Virada Cultural Paulis-

ta leva ao interior e ao litoral 
atrações musicais populares 
de renome nacional, teatro 
adulto e infantil, stand up co-
medy, artistas regionais, além 
de envolver atividades nas uni-
dades locais do SESC-SP. Com 
todos os eventos gratuitos e 
programação personalizada 
para cada cidade, a Virada é 
realizada pelo Governo em par-
ceria com prefeituras munici-
pais, sendo um dos maiores 
eventos do Estado: nos pri-
meiros 10 anos de existência, 
promoveu mais de 7.100 ativi-
dades culturais para mais de 
10 milhões de pessoas.

 Da RedAçãO

contato@oextra.net

Votuporanga estará rece-
bendo grandes apresenta-
ções artísticas nos próximos 
dias, que integrarão a ‘Vira-
da Cultural SP’. Pela progra-
mação ainda sujeita a con-
firmações e a alterações, o 
município será a capital cul-
tural do Estado paulista nos 
dias 26 e 27 de novembro de 
2022, com intervenções em 
diversos locais da cidade, 
tais como Parque da Cultu-
ra, Biblioteca Municipal e o 
Centro de Convenções.

A maratona cultural en-
volverá diversas linguagens 
artísticas, tais como teatro, 
música e projeção mapea-
da, numa programação cria-
da pelo Governo do Estado 
de São Paulo e gerida pelos 
‘Amigos da Arte’.

Os principais destaques 
são:

Palco Anfiteatro:
26/11/2022:

- 18h00 – Banda Zequinha 
de Abreu
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à  eVeNTO

1ª FerAfro começa na segunda-feira, 21,
em Fernandópolis
Evento com três dias de atrações comemora o “Dia da Consciência Negra”

 Da RedAçãO

contato@oextra.net

A Prefeitura de Fernandó-
polis, por meio da Secre-
taria Municipal de Cul-
tura e Turismo, realiza 

os últimos preparativos para a 1ª 
FerAfro que acontecerá nos dias 21, 
22 e 23 deste mês. 

O evento vai comemorar no muni-
cípio o “Dia da Consciência Negra” 
com uma seleta grade de atrações 
oferecidas gratuitamente para visi-
tação de toda população.

A FerAfro está sendo preparada 
por uma comissão organizadora e 
contará com diversos parceiros e 
colaboradores, em especial os alu-
nos da rede pública municipal que 
serão os responsáveis pela exposi-
ção dos trabalhos relacionados ao 
tema. As visitações estarão abertas 
na segunda, 21, a partir das 18h30, 
com a cerimônia de abertura, fi-
cando aberta ao público também 
na terça e quarta das 08h às 22h 
no Salão Paroquial da Aparecida 
que está localizado na Rua Bahia 
(próximo a escola JAP).  

PARTICIPANTES
l	Secretaria Municipal da Educação 
l	Secretaria Municipal de Assistên-

cia Social 
l	Secretaria Municipal de Meio Am-

biente 
l	Secretaria Municipal de Agricul-

tura
l	Secretaria Municipal de Comuni-

cação 
l	Secretaria Municipal de Esportes 

e Lazer 
l	Secretaria Municipal de Obras
l	ETEC Fernandópolis 
l	APADAF 
l	Projeto Guri 
l	SEBRAE 
l	FEF 
l	OSFER 
l	UNATI 
l	OS SONHADORES
l	UNIVERSIDADE BRASIL
l	SABESP 
l	ACIF
l	Academia New Ritmo & Cia 
l	Denner Rocha (apresentação cul-

tural)
l	EMEFA Melvin Jones 
l	RAP do Interior Paulista 
l	Cinema para todos
l	Janeth Vitor escritora do Livro 

“Escola da Vida”
l	Ludmila Teodoro e Aryelle Andra-

de (apresentação cultural),

l	Grupo Folclórico Mungunzá
l	Grupo Anjos Guerreiros de Fer-

nandópolis
l	Alunos da EMEF José Gaspar 

Ruas 
PROGRAMAÇÃO 

 21 DE NOVEMBRO (segunda-fei-
ra)

 NOITE
l	18h30 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	19h30 Abertura oficial com a par-

ticipação das autoridades
l	19h35 Apresentação Cultural: mú-

sica com a OSFER ( 40min.)
l	20h15 Staff
l	20h20 Apresentação Cultural: 

Capoeira “Navalha D´Ouro”, 
Prof. Marcos Alberto Dias da Sil-
va, mestre Jamaika - Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer ( 
30 min.)

l	20h50 Staff
l	20h55 Apresentação Cultural: 

dança com a Academia New Rit-
mo & Cia, Profª. Mary Santo ( 10 
min.)

l	21h05 Staff
l	21h10 Apresentação Cultural: 

RAPI Interior Paulista ( 15min.)
l	22h00 Fechamento dos portões do 

salão
	22 DE NOVEMBRO (terça-feira)
 MANHÃ
l	8h00 Abertura do portão para vi-

sitação do público ao local
l	9h00 Apresentação Cultural: Fan-

farra - Secretaria Municipal da 
Educação, Prof. Antonio Carlos 
Cestari Batista da Escola Melvin 
Jones ( 20 min.)

l	9h30 Cinema para todos: Caillou 
contra o racismo (10min.)

l	9h40 Apresentação Cultural: Bate 
papo com a escritora Janeth Vi-
tor e a convidada Silvana Amorim 
(Psicopedagoga, Secretaria Muni-
cipal da Educação). Tema Escola 
para todos. O tema abordado será 
a tratativa da inclusão, diversi-
dade e bulling. A autora aborda 
temas complexos de forma leve, 
educativa e interativa, trazendo à 
consciência dos alunos que a es-
cola é um lugar plural e de todos. 
Faixa etária de 05 a 06 anos

l	11h30 Fechamento dos portões do 
salão

 TARDE
l	13h30 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	14h00 *	Apresentação Cultu-

ral: Palestra “Partiu mercado” 

(SEBRAE, com o palestrante 
Guilherme Gustavo Lui). A Ins-
tituição estará trabalhando a in-
teligência emocional trazendo o 
despertar do jovem negro para o 
empoderamento no empreende-
dorismo brasileiro. Faixa etária 
de 14 a 18 anos. Público alterna-
do

l	15h30 * Apresentação Cultu-
ral: Palestra “Partiu mercado” 
(SEBRAE, com o palestrante 
Guilherme Gustavo Lui). A Ins-
tituição estará trabalhando a in-
teligência emocional trazendo o 
despertar do jovem negro para o 
empoderamento no empreende-
dorismo brasileiro. Faixa etária 
de 14 a 18 anos. Público alterna-
do

l	17h00 Fechamento dos portões do 
salão

 NOITE
l	18h30 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	19h30 Apresentação Cultural: 

dança com a ETEC ( 05 min.)
l	19h35 Staff
l	19h40 Apresentação Cultural: Ca-

poeira “Anjos Guerreiros de Fer-
nandópolis” e “Teatro Puxada e 
Rede”, Prof. Gilmar Vicente e Silva 
Junior “Alemão” ( 60 min.)

l	20h40 Staff
l	20h45 Apresentação Cultural: 

dança com o Prof. Denner Rocha ( 
5 min.)

l	20h50 Staff
l	20h55 Apresentação Cultural: 

música com o Instituto de Desen-
volvimento Pessoal e Social “Os 
Sonhadores”  ( 30 min.)

l	22h00 Fechamento dos portões do 
salão

	23 DE NOVEMBRO (quarta-feira)
 MANHÃ
l	8h00 Abertura do portão para vi-

sitação do público ao local
l	8h50 Apresentação de Flauta – 

Alunos da EMEF José Gaspar 
Ruas  

l	9h00 Apresentação Cultural: Fan-
farra - Secretaria Municipal da 
Educação, Prof. Antonio Carlos 
Cestari Batista da Escola Melvin 
Jones ( 20 min.)

l	9h30 Cinema para todos: Caillou 
contra o racismo ( 10min.)

l	9h40 Apresentação Cultural: bate 
papo com Ludmila Teodoro, Aryel-
le Andrade e o convidado Washin-
gton Pissuto (Psicólogo, Secretaria 
Municipal da Educação). Tema 

Meu cabelo, minha identidade. O 
tema abordado pela cabeleireira 
especialista em cachos e afro traz 
a consciência de que todo o cabe-
lo tem sua beleza e faz parte da 
sua criação e identidade. Nesse 
bate-papo a palavra da vez será 
empoderamento e aceitação. Fai-
xa etária de 10 a 12 anos

l	11h30 Fechamento dos portões do 
salão

 TARDE
l	13h30 Abertura do portão para 

visitação do público ao local
l	13h50 Apresentação de Flauta 

– Alunos da EMEF José Gaspar 
Ruas  

l	14h00 Apresentação Cultural: pa-
lestra e bate-papo “Segregação 
racial do mercado de trabalho” 
(Universidade Brasil – Profª. Glei-
ce Lopes). Faixa etária de 14 a 18 
anos

l	15h00 Apresentação Cultural: 
palestra e bate-papo “Direito do 
consumidor e produtos Afro”. 
(Universidade Brasil – Profª Glei-
ce Lopes). Faixa etária de 14 a 18 
anos

l	17h00 Fechamento dos portões do 
salão

 NOITE
l	8h30 Abertura do portão para vi-

sitação do público ao local
l	19h30 Apresentação Cultural: 

dança e teatro com a UNATI ( 10 
min.)

l	19h40 Staff
l	19:45 Apresentação Cultural: Gru-

po de Jongo (FEF, curso de Serviço 
Social)

l	20:05 Apresentação Cultural: 

mesa redonda (FEF, curso de His-
tória)

l	20:25 Apresentação Cultural: co-
reografia Afro (FEF, curso de Edu-
cação Física)

l	20:45 Apresentação Cultural: 
curtas metragens (FEF, curso de 
Publicidade e Propaganda)

l	21:05 Apresentação Cultural: 
performace literária (FEF, curso 
de Letras)

l	21:25 Apresentação Cultural: 
alongamentos e orientações pos-
turais (FEF, curso de Fisioterapia)

l	21:45 Apresentação Cultural: ava-
liação capilar , transmissão no te-
lão (FEF, curso de Estética) 

	Exposição dentro do estande 
l	Melhores reportagens sobre a 

consciência negra (FEF, curso de 
Jornalismo)

l	Painel de fotos de cientistas (FEF, 
curso de Biologia)

l	Banner sobre profissionais negros 
que se destacaram ao longo da 
história (FEF, curso de Engenharia 
Civil)

l	A matemática no continente afri-
cano (FEF, curso de Matemática)

l	Cuidados com os cabelos crespos 
e cacheados (FEF, curso de Esté-
tica)

l	Máscaras  (FEF, curso de História)
l	Abordagem sobre a Assistência 

de Enfermagem humanizada no 
Sistema  Único de Saúde inserin-
do diferentes etnias e raças (FEF, 
curso de Enfermagem)

l	22h00 Fechamento dos portões do 
salão

Fonte: Secom de Fernandópolis
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 12/11/22
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol e aumento de nuvens de manhã. 
Pancadas de chuva à tarde e à noite.

NoiteTardeManhã
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Pinato: apoio ou oposição a
Lula? E em relação ao governo 

Tarcísio? Dentro ou fora?
 
Derrota de Bolsonaro atrapalha planos de fernandopolenses assumirem vagas no governo Tarcísio

Fernandópolis conquista 1º lugar em duas
categorias do Prêmio ‘Band 
Cidades Excelentes’
Sustentabilidade, Saúde/Bem Estar foram os pilares conquistados

O município de Fernandó-
polis foi novamente um 
dos grandes destaques 
do prêmio ‘Band Cidades 

Excelentes’ realizado na quinta-feira, 

10, na sede da Rede Bandeirantes de 
Televisão em São Paulo. Representada 
pelo prefeito André Pessuto, a cidade 
garantiu vaga em quatro finais (Edu-
cação, Saúde/Bem Estar, Sustentabi-

lidade e Final Geral) conquistando as 
categorias Saúde/ Bem Estar e Sus-
tentabilidade. Todos os 645 municí-
pios paulistas são avaliados por meio 
do índice IGMA. Páginas A2 e A3

Multidão acompanha 
‘Chegada do Papai Noel’ na praça 
Evento teve show com a Banda Jafferson, brinquedos, pipoca e algodão doce gratuitamente

A praça Joaquim Antônio Pereira fi-
cou lotada na noite desta quinta-feira, 
10. Um grande público de Fernandó-
polis e cidades da região, com cerca 
de quatro mil pessoas, compareceu no 
evento de boas-vindas ao Papai Noel e 
acender das luzes de Natal. Página A7

Serviços 
municipais 
voltam a 
funcionar na
quarta, 16
Dia 14 será ponto 
facultativo e no dia 15 
feriado nacional.     Página A5

Aluno da 
ETEC local, 
selecionado pelo 
Departamento 
de Estado, 
embarca neste 
sábado 
para os EUA

Prefeitura 
de Ouroeste 
inaugura 
galeria de 
prefeitos
Cerimônia aconteceu
no último dia 04.       Página A6

 Página A6

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

Terça-feira, 15 de novembro de 2022 - Ano 24 - Edição 4.384 - Preço do exemplar: R$ 2,00

Site: OExtra.net

Facebook: Jornal O Extra.net

Instagram: jornaloextra.netoficial

Whatsapp: (17) 99709-5785

E-mail: contato@oextra.net

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 15/11/22
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vento

05:33h 
18:38h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

QUA - 16/11/22

 33°

 16°

0mm 
0%


chuva

63% 
23%

SSE 
14km/h


vento

05:32h 
18:38h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

QUI - 17/11/22

 34°

 16°

0mm 
0%


chuva

53% 
23%

ESE 
20km/h


vento

05:32h 
18:39h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SEX - 18/11/22

 35°

 17°

0mm 
0%


chuva

70% 
26%

ESE 
20km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 19/11/22

 31°

 15°

5mm 
90%


chuva

70% 
30%

E 
19km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

DOM - 20/11/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


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 e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de 
chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

NoiteTardeManhã
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 35°

 17°

0mm 
0%


chuva

70% 
26%

ESE 
20km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 19/11/22

 31°

 15°

5mm 
90%


chuva

70% 
30%

E 
19km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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Primeiro dia de Enem 
tem participação de mais
de 2,4 milhões de alunos
Número corresponde a 73,3% dos cerca de 3,4 milhões de inscritos. Página A2

Duas pessoas são presas por tráfico
de drogas em Fernandópolis
Foram encontradas 
diversas porções
de entorpecentes
em duas vans
de excursão

No último domingo, 
13, a polícia pren-
deu duas pessoas 
acusadas de tráfico 

de drogas durante uma aborda-
gem a duas vans de excursão na 
marginal Luiz Brambati, em Fer-
nandópolis. Os veículos seguiam 
para São José do Rio Preto. Os 
veículos foram abordados após 
os policiais receberem a infor-
mação de que as vans estavam 
levando passageiros portando 
entorpecentes. Página A3

Motorista sem CNH provoca acidente 
em Meridiano; passageira falece

Um veículo conduzido por um 
menor de idade, acabou se aci-
dentando no último domingo 
em Meridiano. Segundo infor-
mações da Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE), o condutor te-
ria perdido o controle do carro, 
bateu em uma placa e acabou 
capotando, após passar por um 
retorno. Página A3

Outras quatro 
pessoas foram 
encaminhadas 
para Santa Casa de 
Fernandópolis

Uma das passageiras,
Luana Dias (foto), não resistiu 
aos ferimentos e veio à óbito

Voluntários pedem 
doações de sangue para 
ex-presidente da AVCC, 
Candinha Nogueira
Ela está internada em Rio Preto, com quadro de anemia.                  Página A2

Estado de SP 
suspende 
expediente 
durante jogos 
da Seleção 
Brasileira
Prefeituras da região 
devem adotar medida 
semelhante na 
próxima semana

Página A4

Página A4

Página A6

A poucos 
dias da Copa, 
Galvão Bueno 
é internado

Zé Neto testa 
positivo para 
Covid-19 e 
cancela shows

Previsão: chuva 
deve voltar no
final de semana 
em Fernandópolis

 Página A5

Karatê: Enzo Bassi 
é vice-campeão 
no Brasileiro 
Estudantil

 Página A7

Motorista 
preso por 
atropelar 
grupo de 
manifestantes 
é indiciado 
por dezoito 
tentativas de 
homicídio

Loteeria:
apostas da Mega 
da Virada já 
podem ser feitas 

 Página A6

 Página A3

Utilize o QR Code 
para ter acesso 
gratuitamente à 
versão digitalizada 
de nossa edição 
impressa.
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 17/11/22

 34°

 18°

0mm 
0%


chuva

76% 
20%

ESE 
18km/h


vento

05:32h 
18:39h

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

SEX - 18/11/22

 34°

 16°

0mm 
0%


chuva

61% 
21%

ESE 
21km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

SÁB - 19/11/22

 35°

 15°

5mm 
90%


chuva

57% 
20%

E 
18km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

DOM - 20/11/22

 35°

 17°

5mm 
80%


chuva

46% 
24%

ENE 
16km/h


vento

05:32h 
18:41h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEG - 21/11/22

 34°

 20°

15mm 
90%


chuva

67% 
28%

NE 
19km/h


vento

05:31h 
18:42h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

TER - 22/11/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


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 o dia todo sem nuvens no céu. 
Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

NoiteTardeManhã

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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Dupla de Jales vira
as 4 cadeiras dos 
técnicos no The Voice
Neto & Felipe trouxeram um clássico da 
MPB e da música caipira, “Cio da Terra”. Página A8

Obras começaram pelo conhecido Trecho da ‘Munheca’

Iniciadas as 
obras de revitalização 
da Expedicionários

As obras de revitaliza-
ção da avenida Expe-
dicionários Brasileiros 
foram iniciadas. A em-

presa Engerb, vencedora da licita-
ção, iniciou os serviços pelo trecho 
próximo à ‘Munheca’. O cronogra-
ma estabelecido pela Secretaria 

de Obras fixou que os serviços de-
vem seguir por quarteirão, sendo 
iniciado e já finalizado o trecho da 
obra executada. Página A3

290 cadastros já 
foram atualizados 
no Mutirão 
do CaDúnico
Ação retornará na próxima 
segunda, 21, desta vez no CRAS IV.           Página A2

Atletas de 
Fernandópolis
se destacam 
em etapa de 
Jiu-Jitsu
A competição foi 
realizada em Rio 
Preto, no último 
domingo.          Página A7Homem morre 

após cair com
carro em buraco
Acidente aconteceu próximo ao 
Horto Florestal na terça-feira,15.                Página A6

Plano Municipal
de Saneamento
Básico será
debatido hoje
Audiência Pública é aberta a população 
a partir das 18h, no Paço Municipal.        Página A4

Suspeito de 
tráfico é preso 
após tentar fugir 
com R$ 22 mil

 Página A5

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

Sexta-feira, 18 de novembro de 2022 - Ano 24 - Edição 4.386 - Preço do exemplar: R$ 2,00

Site: OExtra.net

Facebook: Jornal O Extra.net

Instagram: jornaloextra.netoficial

Whatsapp: (17) 99709-5785

E-mail: contato@oextra.net

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 18/11/22

 35°

 17°

0mm 
0%


chuva

64% 
26%

E 
16km/h


vento

05:32h 
18:40h

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

SÁB - 19/11/22

 35°

 16°

8mm 
90%


chuva

62% 
24%

E 
16km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

DOM - 20/11/22

 35°

 17°

5mm 
80%


chuva

54% 
23%

ENE 
15km/h


vento

05:32h 
18:41h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEG - 21/11/22

 34°

 20°

15mm 
67%


chuva

56% 
26%

NE 
16km/h


vento

05:31h 
18:42h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

TER - 22/11/22

 32°

 19°

15mm 
83%


chuva

81% 
23%

NNE 
11km/h


vento

05:31h 
18:42h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUA - 23/11/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 18/11/22

 35°

 17°

0mm 
0%


chuva

64% 
26%

E 
16km/h


vento

05:32h 
18:40h

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

SÁB - 19/11/22

 35°

 16°

8mm 
90%


chuva

62% 
24%

E 
16km/h


vento

05:32h 
18:40h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

DOM - 20/11/22

 35°

 17°

5mm 
80%


chuva

54% 
23%

ENE 
15km/h


vento

05:32h 
18:41h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

SEG - 21/11/22

 34°

 20°

15mm 
67%


chuva

56% 
26%

NE 
16km/h


vento

05:31h 
18:42h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

TER - 22/11/22

 32°

 19°

15mm 
83%


chuva

81% 
23%

NNE 
11km/h


vento

05:31h 
18:42h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

QUA - 23/11/22


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol


manhã


tarde


noite


umidade


sol

Artur, Murilo, Gilmar, Henri, Colombano e Ana Bim estão no rol

Página A2

João Pedro leva a presidência da 
Câmara Municipal e entra no rol dos 
‘prefeituráveis’ na sucessão de Pessuto

Prefeitura abre processo seletivo para mais 
de 110 vagas diretas e cadastro reserva
Há vagas para Fiscal, 
Médico, Dentista, 
Agente de Saúde, 
dentre outras; 
inscrições estarão 
abertas de 18 a 27 de 
novembro

A Prefeitura de Fernan-
dópolis realizará Pro-
cesso Seletivo para 
tempo determinado 

e indeterminado. No total, são 
110 vagas direitas e cadastros 
reservas para diferentes funções, 
sendo: Auxiliar de Saúde Bucal, 
Fiscal de Saúde Pública, Inspe-
tor de Escola, Técnico de Enfer-
magem, Dentista ESF, Educador 
Físico, Médico ESF, Médico Vete-
rinário, Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate às 
Endemias. Página A3

Recapeamento de R$ 2,5 milhões na
Avenida Rubens Padilha Meato entra
na fase final
Obras também estão 
ocorrendo em ruas 
adjacentes

Anvisa e Polícia Federal
realizam operação contra remédios
falsificados em Fernandópolis
Ação abrange os estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Espírito Santo

O combate a produtos falsi-
ficados e importados de forma 
irregular para o Brasil é o obje-
tivo da Operação Autoimune. A 

ação da Polícia Federal resulta 
do compartilhamento de infor-
mações entre a instituição e a 
Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), em conjunto 
com as vigilâncias sanitárias de 
Mato Grosso, Goiás, São Paulo e 
Espírito Santo. Página A5

A Prefeitura Municipal de Fer-
nandópolis deu prosseguimento 
no último final de semana a se-
gunda etapa de recapeamento 
da avenida Rubens Padilha Me-
ato. As obras que eram aguar-
dadas com expectativa pelos 
moradores foram iniciadas em 
setembro pela região do bairro 
Cohab João Pimenta, seguindo 
o cronograma da empresa res-
ponsáveis. Página A4

Votuporanga traz 
Ira!, Merlin, Colomy 
+ Nando Reis na 
Virada Cultural SP

 Página A8

1ª FerAfro 
começa na 
segunda-feira, 21
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ção, nos cursos presen-
ciais, é preciso ter cursado 
integralmente e concluído, 
até 31 de janeiro de 2023, o 
Ensino Técnico associado 
ao curso de especialização 
pretendido, conforme relação 
disponível na internet. Para 
concorrer a uma vaga do cur-
so online, o candidato deve 
ter cursado integralmente 
qualquer curso técnico ou 
superior, até o último dia de 
janeiro.

VAGAS 
REMANESCENTES DE 
SEGuNDO MóDulO

Para concorrer a uma 
vaga, o interessado deve 
estar cursando o terceiro 
ano do Ensino Médio ou já 
ter concluído essa série e 
comprovar experiência pro-
fissional na área do curso, 
por meio de avaliação e 
certificação de competên-
cias referentes ao primeiro 
módulo.

Para o cadastro reserva de 
vagas remanescentes do 2º 
Módulo do Ensino Técnico o 
candidato aprovado median-
te avaliação de certificação 
de competências referente 
ao 1º módulo, deverá tam-
bém estar matriculado na 
3ª série do Ensino Médio ou 
tê-lo concluído para ser con-
siderado apto para ingresso 

no curso técnico escolhido, 
caso haja vaga.

Os cursos oferecidos e 
quantidade de vagas estão 
disponíveis no site www.ves-
tibulinhoetec.com.br. Mais in-
formações sobre o preenchi-
mento da ficha de inscrição 
e documentação necessária 
podem ser conferidas na 
Portaria do Vestibulinho e no 
Manual do Candidato, dispo-
níveis na internet.

CAlENDáRIO DO
VESTIBulINHO 

Confira as próximas da-
tas do processo seletivo das 
Etecs:
l até as 15h do dia 23 de 

novembro: período de ins-
crição para o Vestibulinho 
das Etecs;

l 15 de dezembro: divulga-
ção dos locais de prova;

l 18 de dezembro – às 8 ho-
ras: aplicação da prova 
presencial;

l 22 de dezembro – a partir 
das 15 horas: divulgação 
do gabarito oficial;

l 28 de dezembro – a partir 
das 15 horas: divulgação 
da classificação geral e 
convocação para provas 
de aptidão;

l 3 e 4 de janeiro: prova de 
aptidão para os cursos de 
Canto, Dança, Regência e 
Teatro.

à  edUCAçãO

Prazo para se inscrever no Vestibulinho das 
etecs é prorrogado até o dia 23 de novembro

Cadastro deve ser feito até as 15 horas do último dia, pela internet

 Da RedAçãO

contato@oextra.net

áreas de estudos da EJA/
CEEJA. Ou ainda o Boletim 
de Aprovação do Encceja 
enviado pelo MEC ou o 
Certificado de aprovação 
do Encceja em duas áreas 
de estudos avaliadas;

l Para o candidato que te-
nha realizado o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem), até a edição 
de 2016, é preciso apre-
sentar o Certificado ou a 
Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio, expedi-
do por órgão competente.

ENSINO MéDIO
O requisito para ingresso 

no Ensino Médio Integrado 

ao Técnico, Articulação da 
Formação Profissional Mé-
dia e Superior (AMS) ou En-
sino Médio com itinerários 
formativos é que o candi-
dato tenha o certificado de 
conclusão do Ensino Fun-
damental ou a Declaração 
de Conclusão, assinada por 
agente escolar da escola de 
origem, ou ainda o Exame 
Nacional para Certifica-
ção de Competências de 
Jovens e Adultos – ENC-
CEJA.

ESPECIAlIzAÇõES 
TéCNICAS DE NíVEl 

MéDIO
Para concorrer nesta op-

Foi prorrogado até as 15 
horas do dia 23 de novembro 
o período de inscrição para o 
processo seletivo das Esco-
las Técnicas Estaduais (Ete-
cs) para o primeiro semestre 
de 2023. O cadastro deve ser 
feito exclusivamente pela in-
ternet. Para participar é pre-
ciso pagar a taxa de R$ 33 
até o último dia do prazo. O 
exame será aplicado em 18 
de dezembro, a partir das 8 
horas, e terá três horas de 
duração.

O Vestibulinho oferece 
mais de 88 mil vagas distri-
buídas por todo o Estado. É 
possível se candidatar a cur-
sos técnicos, Ensino Médio 
Integrado ao Técnico, Ensino 
Médio em diferentes itinerá-
rios formativos, Articulação 
da Formação Profissional Mé-
dia e Superior (AMS), espe-
cializações técnicas e vagas 
remanescentes de segundo 
módulo.

As vagas para cursos 
técnicos são destinadas às 
Etecs e Classes Descen-
tralizadas – unidades que 
funcionam com um ou mais 
cursos técnicos, sob a admi-
nistração de uma Etec, por 
meio de parcerias com as 
prefeituras do interior e da 

Capital (aulas nos CEUs) e 
com a Secretaria Estadual da 
Educação.

Para os candidatos que 
não têm acesso a computa-
dores e internet, as Etecs de 
todo o Estado disponibiliza-
rão os equipamentos para a 
realização da inscrição. O 
interessado deve entrar em 
contato com a unidade para 
agendar datas e horários 
disponíveis, antes de ir ao 
local.

CuRSOS TéCNICOS
O candidato que deseja 

concorrer a uma das vagas 
dos cursos técnicos deve:
l Ter concluído ou estar 

cursando o Ensino Médio 
apresentando o Certificado 
de Conclusão ou a decla-
ração de que está matricu-
lado a partir da segunda 
série do Ensino Médio;

l Ter concluído ou estar 
cursando a Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) 
ou o Exame Nacional para 
Certificação de Competên-
cias de Jovens e Adultos 
(Encceja). Neste caso, o 
candidato deve ter o Cer-
tificado de Conclusão do 
Ensino Médio ou a decla-
ração de que está matricu-
lado, a partir do segundo 
termo da EJA ou dois cer-
tificados de aprovação em 

Exame será aplicado em 18 de dezembro, a 
partir das 8 horas, e terá três horas de duração



Psicologia Clínica: 
competências e atribuições
do psicólogo clínico
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artigo

OO conceito de clínica em 
Psicologia evoluiu ao lon-
go do processo histórico 
passando de um modelo 

essencialmente clínico liberal priva-
do para um modelo plural de “prá-
ticas emergentes e acompanhou os 
movimentos de transformação so-
cial dos países” (FERREIRA NETO, 
2010, p. 130). A Psicologia “foi sendo 
produzida, instituída, decomposta, 
questionada, problematizada e reco-
locada de diferentes modos”, segun-
do as demandas e interesses de cada 
época (ECKER, 2021, p. 51).

O modelo predominante na forma-
ção clínico-individual em Psicologia 
foi, até 1980, baseado em áreas de 
atuação: a Clínica com 45,45%, se-
guida pela do Trabalho com 26,79% 
e a área Escolar, 17,38%. Os conhe-
cimentos teóricos ministrados nos 
cursos de Psicologia tinham um tra-
tamento fragmentado e desvincula-
do da prática e da realidade do País, 
portanto, sem organicidade nos cur-
sos, e a própria disciplina psicológica 
não possuía um corpo estruturado 
de conhecimentos devido à ênfase 
na carga horária de estágio, à pouca 
diversidade (apenas Clínica, do Tra-
balho e Escolar) e ao predomínio da 
área Clínica (MANCEBO, 1997). Em 
1962, a Lei nº 4.119 (BRASIL, 1962), 
posteriormente regulamentada pelo 
Decreto nº 53.464 de 1964 (BRASIL, 
1964), dispôs acerca do ensino dos 
cursos de formação em Psicologia e 
regulamentou sua prática, contem-
plando três grandes áreas de atua-
ção do psicólogo: a clínica, a escolar 
e a industrial. Os cursos de formação 
em Psicologia passaram a abordar 
disciplinas que, na organização de 
seus currículos, se concentrassem 
nestas áreas.

A clínica logo se estabeleceu como 
a mais nobre entre as psicologias e 
marcou intensamente o imaginário 
social da figura do psicólogo, sen-
do ele identificado com a condição 
de clínico (FERREIRA NETO, 2010). 
Desde o final do século passado e 
início deste século, ocorreu, no País, 
um aumento considerável das áreas 
de atuação da Psicologia, com am-
pliação gradual de seus locais de 
trabalho: o psicólogo tornou-se “pre-
sença cada vez mais constante nos 
sistemas de saúde pública, nos cen-
tros de reabilitação, nos asilos, nos 
hospitais psiquiátricos e gerais, no 
sistema judiciário, nas creches, nas 
penitenciárias, nas comunidades” 
(MOREIRA; ROMAGNOLI; NEVES, 
2007, p. 616): ultrapassou, portanto, 
os tradicionais espaços de trabalho, 
restritos a consultórios, escolas e em-
presas. Merece destaque o fato que, 
na universidade, a psicologia clínica 
sempre foi aquinhoada com carga ho-
rária curricular maior nos cursos de 
graduação em Psicologia, elevada à 
atividade proeminente do profissio-
nal psicólogo: refere-se a uma área 
da Psicologia dedicada ao estudo dos 
distúrbios mentais, seus sintomas, 
causas, tratamentos e intervenções 
psíquicas (MEIRA; NUNES, 2005). 
Ecker (2021) expressa, porém, que 
abordagens teóricas divergentes e 
movimentos de construção de um 
conceito de clínica derivaram em 
multifacetadas formas de pensar o 
exercício clínico da profissão, resul-
tando, segundo Birman (2018), em 
diversas propostas teórico-metodo-
lógicas, cujo discurso não se tornara 
homogêneo nem detinha uma sime-
tria específica de sentidos.

A noção de clínica se relaciona à 
realização de tratamentos (TERRA, 
2014), como uma especialidade pro-
fissional, ou seja, ação de tratar, que 
envolve um conjunto de procedimen-
tos médicos em busca da cura de al-

gum mal (sem especificar a ação da 
psicologia). Para Moreira, Romagnoli 
e Neves (2007) e Braga, Daltro e Da-
non (2012), o conhecimento médico 
influenciou a evolução da Psicologia 
como teoria e prática, especialmente 
a noção de clínica, cujas repercus-
sões legitimaram a Psicologia como 
ciência que envolve a escuta clínica, 
atividade clínica, observação clíni-
ca, histórias clínicas, método clínico, 
prática clínica, ato clínico, espaço clí-
nico, exercício da clínica, experiên-
cia clínica, modelo de clínica, origem 
da clínica, clínica social, clínica em 
consultório, clínica psicológica, clí-
nica psicanalítica, clínica freudiana, 
clínica individual, psicologia clínica, 
dentre outras.

A clínica em Psicologia vem dis-
ciplinada pelas resoluções do Con-
selho Federal de Psicologia (CFP), 
que regulamentam sua prática no 
Brasil, sem apresentar a clínica com 
normatização jurídica única. Na Lei 
nº 4.119, de 1962, que dispõe sobre 
os cursos de formação em Psicolo-
gia e regulamenta a profissão de 
psicólogo, os denominados “Ser-
viços Clínicos” aparecem no Art. 
16 e a “Psicologia Clínica” no Art. 
19, sem especificar o conceito ou a 
noção de clínica (BRASIL, 1962). Na 
Resolução CFP nº 014/00, de 2000, 
que institui o título profissional de 
especialista em Psicologia, a Psi-
cologia Clínica é descrita no Art. 
3º como uma especialidade (CFP, 
2000). Essa resolução foi alterada 
pela Resolução CFP nº 02/01, que 
incluiu a atuação do psicólogo espe-
cialista em Psicologia Clínica (CFP, 
2001). A Resolução CFP 003/07 con-
solidou as resoluções do Conselho 
Federal de Psicologia, caracterizou 
a profissão, ordenou a formação e 
funcionamento dos conselhos re-
gionais de Psicologia, disciplinou os 
registros profissionais e de pessoas 
jurídicas, o exercício profissional e 
estágios de aprendizagem, entre 
outras matérias (CFP, 2007).

Segundo o CFP (2001), o psicólo-
go clínico atua na área específica da 
saúde em diferentes contextos, por 
meio de intervenções (individuais, 
grupais, sociais ou institucionais) 
que visam reduzir o sofrimento do 
homem, considerando a complexi-
dade do humano e sua subjetividade. 
Tais intervenções implicam uma va-
riada gama de dispositivos clínicos 
consagrados ou a serem desenvol-
vidos, em perspectiva preventiva, 
como de diagnóstico, ou curativa 
(CFP, 2001; ECKER, 2021). Sua atu-
ação visa contribuir para a promo-
ção de mudanças e transformações 
em benefício de sujeitos, grupos, 
situações e prevenção de dificulda-
des: “Atua no estudo, diagnóstico e 
prognóstico em situações de crise, 
em problemas do desenvolvimento 
ou em quadros psicopatológicos, uti-
lizando, para tal, procedimentos de 
diagnóstico psicológico tais como: 
entrevista, utilização de técnicas de 
avaliação psicológica e outros” (CFP, 
2001, p. 12).

Nesse sentido, a Psicologia Clínica 
tem atuação ampla dentro da área da 
saúde, sem uma área específica, o 
que sugere diferentes interpretações, 
mas, essencialmente, visa intervir 
para reduzir o sofrimento, a crise, 
os problemas do desenvolvimento, 
dificuldades e quadros psicopatoló-
gicos, e prevenir, diagnosticar, curar, 
propor mudanças e benefícios, sem 
delimitar os critérios de certificação 
da cura ou benefício (CFP, 2001). Na 
atualidade, a Psicologia, como profis-
são, se desdobra em um sem número 
de especialidades focadas em con-
textos específicos como a psicologia 
educacional, a do desenvolvimen-

to, a organizacional, a econômica 
e a do trabalho (LEAL; PIMENTA; 
MARQUES, 2012), embora a área de 
atividade com maior reconhecimen-
to pelo senso comum tenha sido a 
Psicologia Clínica, mesmo que esta 
não corresponda, na realidade, a um 
tipo de Psicologia em um contexto 
particular. Todavia se reconhece que 
a expressão Psicologia Clínica tem 
um sentido próximo ao atribuído à 
medicina, isto é, um atendimento 
ao doente de forma individualizada, 
personalizada, prática; logo, a Psi-
cologia Clínica surgiu fortemente 
vinculada ao modelo médico (TEI-
XEIRA, 1997).

O Catálogo Brasileiro de Ocupa-
ções (CBO) do Ministério do Trabalho 
e do Emprego (MTE) traz o registro 
“2515-10 Psicólogo clínico - Psicólo-
go da saúde; Psicoterapeuta; Tera-
peuta”, considerando a atividade 
em Psicologia uma ocupação, como 
subárea da família código 2515, que 
inclui a descrição mais abrangente 
de psicólogos (educacional, do es-
porte, hospitalar, jurídico, social, do 
trânsito, do trabalho, neuropsicólogo 
e psicólogo acupunturista) e psica-
nalistas. Também traz a descrição 
sumária da função de psicólogo para 
todos os profissionais da psicologia: 
“Estudam, pesquisam e avaliam o 
desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indi-
víduos, grupos e instituições, com 
a finalidade de análise, tratamento, 
orientação e educação; diagnosticam 
e avaliam distúrbios emocionais e 
mentais e de adaptação social, elu-
cidando conflitos e questões e acom-
panhando o(s) paciente(s) durante o 
processo de tratamento ou cura; in-
vestigam os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, 
tornando-os conscientes; desenvol-
vem pesquisas experimentais, teóri-
cas e clínicas e coordenam equipes e 
atividades de área e afins” (BRASIL, 
2010, p. 347).

Assim, dentro de suas atribuições 
profissionais, o psicólogo atua no 
âmbito da educação, saúde, lazer, 
trabalho, segurança, justiça, comu-
nidades e comunicação com o obje-
tivo de buscar a cura e promover o 
respeito à dignidade e à integrida-
de do ser humano. Teixeira (1997, 
p. 53) relaciona a Psicologia Clínica 
à “compreensão e intervenção nos 
problemas do homem, visando ao 
bem-estar individual e social e, nes-
se sentido, a atividade do clínico está 
popularmente vinculada à psicote-
rapia”. Atuando na área da saúde, 
psicólogo clínico colabora para a 
compreensão dos processos intra e 
interpessoais, com enfoque preven-
tivo ou curativo, de forma isolada ou 
em equipe multiprofissional em insti-
tuições formais e informais; e realiza 
pesquisa, diagnóstico, acompanha-
mento psicológico e intervenção psi-
coterápica individual ou em grupo, 
por meio de diferentes abordagens 
teóricas (CRP16, 2022).

Segundo o CFP (2001), o CFP/MTE 
(2022) e CRP16 (2022), são atribui-
ções do psicólogo clínico, dentre 
outras:
• realizar avaliação e diagnóstico 

psicológicos por meio de entrevis-
tas, observação, testes e dinâmica 
de grupo, para prevenção e trata-
mento de problemas psíquicos;

• atender em psicoterapia individu-
al ou em grupo conforme as faixas 
etárias, em instituições formais e 
informais de prestação de servi-
ços de saúde (como creches, asilos, 
sindicatos, associações, institui-
ções de menores, penitenciárias, 
entidades religiosas etc.) e consul-
tórios particulares;

• orientar familiares ou casal, prestar 

acompanhamento psicoterapêu-
tico;

• atender crianças com problemas 
emocionais, psicomotores e psico-
pedagógicos;

• oferecer acompanhamento psico-
lógico a gestantes durante a gravi-
dez, parto e puerpério, procurando 
integrar suas vivências emocionais 
e corporais, e incluir o parceiro 
como apoio em todo o processo;

• prestar serviços em situações de 
agravamento físico e emocional, 
inclusive em período terminal, par-
ticipando das decisões da conduta 
a ser adotada pela equipe (inter-
nações, intervenções cirúrgicas, 
exames, altas hospitalares);

• participar da elaboração de progra-
mas de pesquisa em saúde mental 
da população, adequar estratégias 
diagnósticas e terapêuticas à re-
alidade psicossocial da clientela;

• criar, coordenar e acompanhar trei-
namentos em saúde em programas 
educativos em saúde mental na 
atenção primária, em instituições 
formais e informais;

• colaborar no planejamento das 
políticas de saúde e supervisio-
nar atividades de Psicologia em 
instituições e estabelecimentos 
de ensino ou de estágio;

• com a equipe multiprofissional, 
identificar e compreender os fa-
tores emocionais que interferem 
na saúde geral do indivíduo, em 
unidades básicas, ambulatórios de 
especialidades, hospitais gerais, 
prontos-socorros e demais insti-
tuições;

• facilitar a integração e adaptação 
do indivíduo à instituição;

• participar de programas de aten-
ção primária em Centros e Postos 
de Saúde ou na comunidade;

• organizar grupos específicos para 
prevenção de doenças ou do agra-
vamento de fatores emocionais 
que comprometam o espaço psi-
cológico;

• participar da elaboração, execução 
e análise da instituição, realizan-
do programas, projetos e planos de 
atendimentos, em equipes multi-
profissionais, para detecção das 
necessidades, limitações, desen-
volvimento de potencialidades do 
pessoal envolvido no trabalho da 
instituição, tanto nas atividades 
fim, quanto nas atividades meio;

• contribuir para prevenção, trata-
mento e inserção do indivíduo na 
sociedade.
Na atuação do psicólogo clínico, 

algumas reflexões, questionamen-
tos e inquietações emergem, à me-
dida que a Psicologia evolui em seu 
alcance para além do atendimento 
clínico tradicional, na perspectiva 
de novas demandas e requisições da 
modernidade feitas ao psicólogo. São 
desafios que incluem a competência 
na assimilação do novo, o exercício 
de pensar o ambiente social moder-
no complexo, a atuação dentro do 
sistema com novo paradigma: uma 
visão da clínica psicológica amplia-
da, como ação social e preparação 
dos psicólogos para atuarem em di-
ferentes contextos (LIMA; MACEDO; 
CERVENY, 2015). São necessárias 
uma sólida formação teórica e téc-
nica e a aquisição de um conjunto 
de estratégias a serem empregadas 
nas intervenções diárias, nas atitu-
des apresentadas na relação com 
os pacientes em diversas situações 
próprias ao contexto de trabalho, 
preponderando a dimensão ética 
nesta relação, com fundamentos na 
consolidação de uma atitude perma-
nente que impede as transgressões 
éticas (TOZO; TRIGINELLI, 2019).

Deve-se relevar que o desenvolvi-
mento de novas competências por 
parte dos profissionais psicólogos, 
em destaque o clínico, se confronta 
com a prática e destaca a necessi-
dade de uma formação ampla que 
contemple as novas demandas da 
clínica ao acolher o social e o indivi-
dual. O psicólogo clínico trabalha, ao 
mesmo tempo, com a vulnerabilidade 
do indivíduo, com as instituições e 
com a saúde pública, o que reporta 

uma condição única da sua atuação 
na saúde: a psicologia clínica é, ao 
mesmo tempo, um fazer individual 
e social e faz vislumbrar uma clínica 
ampliada.

Gostou do artigo? Tem alguma 
dúvida? Alguma crítica? 

Ou sugestão de tema para novos 
artigos? Entre em contato

Contato: WhatsApp 17 99715-9136
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áRIES
Exerça sua vo-
cação e direcio-
ne a carreira. 

Sol e Plutão anunciam mais 
poder e mudanças positivas. 
Aprove um projeto ambicio-
so, ou formalize uma parce-
ria. Conexões com pessoas 
de outras regiões estarão 
aquecidas. Espere por bo-
as notícias de longe e con-
vites de prestígio. Um sonho 
poderá se realizar mais rá-
pido do que você imagina, 
você está com sorte! Via-
gem à vista! 

TOuRO
Este será um 
lindo momen-
to para aumen-

tar a exposição, brilhar e con-
quistar novos espaços. O dia 
trará formalizações e encon-
tros poderosos. Dê uma vira-
da de vida. A semana termi-
nará com convite de viagem 
e notícias que esquentarão o 
coração. Comemore uma vi-
tória. O desafio será contro-
lar os gastos e não estourar 
o orçamento. Brilhe publica-
mente; seu poder de influên-
cia estará em alta! 

GÊMEOS 
Jogue a auto-
estima para o 
alto e acredi-

te nos sonhos! Você está a 
um passo de formalizar uma 
proposta e melhorar de vida. 
Talvez você volte atrás numa 
decisão tomada anteriormen-
te ou retome um projeto que 
estava pausado. A semana 
terminará com sensação de 
liberdade e muitos motivos 
para comemorar. Reencon-
tros carinhosos também en-
trarão no menu do dia. En-
curte distâncias!

CâNCER
Ligue o radar 
nas novidades, 
pesquise cur-

sos e descubra talentos. A 
semana terminará com no-
vos focos de interesse e con-
versas instigantes. Tudo 
aberto para viajar, ampliar 
conexões internacionais, 
investir nos estudos e dar 
nova direção à carreira. Se 
estiver solteiro, o amor es-
tará mais perto do que você 
imagina. Ele poderá surgir 
numa viagem ou atividade 
de rotina.

lEÃO 
Converse com 
os filhos, reúna 
a família e es-

tabilize relações. A semana 
terminará com novas ideias 
e soluções financeiras. Pen-
se nas mudanças que dese-
ja no trabalho e na rotina. A 
sorte caminhará ao seu la-
do. Crie projetos, aumente 
a exposição e inove a car-
reira. Este será um bom mo-
mento para reinventar a vi-
da e abrir um novo caminho 
para o futuro. Vitórias e ale-
grias pela frente! 

VIRGEM
Com Lua em 
seu signo, os 
sonhos estarão 

em destaque. Solte a imagi-
nação e embarque num clima 
romântico no amor. Conver-
sas esclarecedoras fortale-
cerão uma relação especial. 
Se estiver disponível, pode-
rá se apaixonar novamente, 
uma vez que os caminhos do 
coração estarão abertos. Res-
gates do passado surpreen-
derão; um antigo relaciona-
mento poderá retornar. Jogue 
a autoestima para cima!

lIBRA 
Pense grande! 
A semana ter-
minará com 

ideias brilhantes e conver-
sas motivadoras. Você terá 
ótimo desempenho em reu-
niões de trabalho, entrevis-
tas e apresentações públi-
cas. Estudos também estarão 
aquecidos; descubra novas 
motivações. Mudanças acon-
tecerão de dentro para fora 
nesta fase de descobertas e 
renovação. Sucesso em ne-
gociações. Aumente os ren-
dimentos!

ESCORPIÃO 
A semana ter-
minará com 
otimismo, en-

tusiasmo e maior abertura 
social. Aposte nos planos de 
expansão e construa bases 
firmes para o futuro. O or-
çamento ficará mais equili-
brado nesta fase, apesar do 
aumento de despesas com 
reformulações na casa e de-
mandas da família. Uma on-
da de energia positiva ilu-
minará caminhos de maior 
realização pessoal. Come-
ce um novo ciclo de vida!

SAGITáRIO
Com Vênus e 
Mercúrio em 
seu signo, a vida 

ficará movimentada. Amplie 
as comunicações, circule em 
novos ambientes e inicie rela-
ções. Um antigo sonho se re-
alizará com apoio da família e 
uma ajudinha extra da sorte. 
Encontre seu lugar e invista 
em mais conforto. A semana 
terminará com novos planos 
para o futuro e uma oportuni-
dade inesperada na carreira. 
Inove o trabalho e ganhe pro-
jeção. Sucesso!

CAPRICóRNIO
Perspectivas 
positivas no 
trabalho anima-

rão o clima. A semana termi-
nará com mais estabilidade 
financeira e abertura a no-
vas atividades. Amigos da-
rão dicas preciosas num as-
sunto comercial ou jurídico. 
Conte com poder de nego-
ciação e soluções originais 
para dar uma virada na sor-
te e ter mais tranquilidade. 
Viaje, curta momentos deli-
ciosos na natureza ou apos-
te em programas culturais. 

AQuáRIO
Um passo po-
deroso na car-
reira trará pro-

ximidade com sua missão 
no mundo e crescimento fi-
nanceiro. Expanda a atua-
ção profissional e fortale-
ça a identidade. Mudanças 
transformarão padrões e en-
cerrarão o passado. Motive a 
equipe, reúna amigos e mo-
vimente atividades de gru-
po. Um mergulho nos senti-
mentos esclarecerá rumos 
e decisões. Cumplicidade e 
companheirismo no amor!

PEIxES
Carinho, acolhi-
mento e clima 
de romance in-

tensificarão o amor e afasta-
rão os medos. A semana ter-
minará com novidades na 
carreira e mais confiança no 
futuro. Firme alianças, am-
plie conexões profissionais 
e determine metas mais al-
tas. Associações e parcerias 
serão positivas nesta fase. 
Uma viagem especial trará 
momentos mágicos, novas 
amizades e mais encanta-
mento pela vida.

Horóscopo

O REI DO GADO
Segunda-feira, 16h50

Léia chega em casa de ma-
drugada e é surpreendida 
por Bruno Mezenga. O fa-
zendeiro questiona Léia 
sobre compra do iate. Leia 
avisa Ralf que Bruno vol-
tou e eles não poderão se 
ver. Lia quase flagra o te-
lefonema de Léia e per-
gunta sobre suas constan-
tes viagens. Marcos volta 
e discute com Lurdinha. 
Bruno Mezenga discute 
com Marcos e diz que não 
vai pagar o iate. Donana 
elogia Luana para Zé do 
Araguaia. Luana pensa em 
Bruno Mezenga. Léia pe-
de divorcio. Bruno aceita, 
mas diz que ela não leva-
rá nenhum boi dele. Bru-
no decide voltar pra a fa-
zenda do Araguaia. Antes 
de viajar, Bruno questio-
na a amizade de Marcos 
e Liliana.

CARA E CORAGEM
Sábado, 19h15

Clarice fala para Mar-
tha que Leonardo tam-
bém pode estar envolvi-
do com o atentado que 
ela sofreu. Lou, Ítalo e 
Rico obrigam Duarte a 
contar como ele virou 
Bob Wright. Marcela e 
Fernanda são hostis com 
Paulo. Duarte confirma 
para Ítalo que Danilo es-
tá por trás de toda a far-
sa que envolve Bob Wri-
ght. Fernanda confirma 
a versão de Pat sobre o 
acidente de Moa. Pat não 
conta para Moa que Da-
nilo é o culpado por seu 
acidente. Fernanda fala 
para Rebeca contar em 
seu depoimento o moti-
vo da briga entre Moa e 
Danilo.

MAR DO SERTÃO 
Sábado, 18h00

Laura fala para Tertuli-
nho que lhe apresenta-
rá alguém que pode aju-
dar na luta contra José. 
Timbó volta para casa, e 
Tereza o recebe com ca-
rinho. Firmino pede pa-
ra Xaviera ajudá-lo a con-
quistar Lorena. Deodora 
tenta convencer Pajeú a 
aceitar sua proposta. Xa-
viera se abate com os co-
mentários maldosos de 
Vanclei. Candoca comen-
ta com José sua descon-
fiança sobre o estado do 
Coronel. Tertulinho leva 
Laura para conhecer De-
odora. Catão leva Eudoro 
Cidão à suposta lavoura 
orgânica da fazenda Pal-
meiral, e o jornalista re-
gistra o local. Sabá Bodó 
recebe as fotos e se ani-
ma para usar a informa-
ção a seu favor. 

CuIDADO COM O ANJO
Segunda-feira, 20h30

Cecília critica a decisão do 
marido e diz que deveria 
se mais humilde e aceitar 
a ajuda de João Miguel pa-
ra curar sua filha. Amador 
planeja raptar o filho e de-
pois deixá-lo no orfanato 
para se livrar da pensão ali-
mentícia. Bruninha conta a 
Adriano que não pode ter 
filhos. Amador diz a Ana 
Júlia que está apaixona-
do por ela. Malú continua 
sentindo fortes dores de 
cabeça. João Miguel pe-
de explicações a Ana Jú-
lia pelo que disse a sua 
filha. Astuta, ela culpa o 
juiz Velarde e diz que es-
tá cumprindo suas ordens 
para afastá-los de Malú. 
Todos estão preocupados 
com as fortes dores de ca-
beça que Malú está sen-
tindo e João Miguel teme 
que seja algo grave. 

AMOR SEM IGuAl
Segunda-feira, 15h15

Fernanda fica surpresa. 
Leandro liga e ameaça 
Poderosa. Ela apresen-
ta a casa de Ramiro para 
Furacão. Fonseca perce-
be a presença de um ho-
mem disfarçado no en-
terro.

TRAVESSIA
Sábado, 21h00

Creusa comenta com Di-
na sua surpresa pelo fim 
da relação de Brisa e Ari. 
Rudá diz a Leonor que não 
quer voltar para Portugal. 
Brisa afirma a Ari que ele 
acabou para ela. Chiara 
se interessa em saber se 
Brisa é bonita e pergun-
ta para Dina. Dina avisa 
a Chiara que Tonho deu o 
brinco da youtuber para 
Brisa. Ari comenta com 
Gil que resolveu investir 
em Chiara. Talita liga pa-
ra Gil. Ari revela a Chia-
ra sua intenção de ficar 
com ela. Juliana diz a Bri-
sa que, enquanto o pro-
cesso corre, ela reivindi-
cará um intervalo menor 
entre as visitas. Brisa e 
Oto se beijam.

Resumo de Novelas



“A leitura é uma fonte inesgotável de prazer 
mas por incrível que pareça, a quase totalidade, não sente esta sede.”

à   Carlos Drummond de Andrade -  Poeta (1902 - 1987)
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

social

Um click especial dela, larissa Melo!
Nayele Ramos completa mais um ano

de vida neste domingo. Parabéns!

Parabéns 
e muitos 
anos de 

vida para 
ele, Diego 

Ribeiro!

eterniun

l  MINUTINHO
Vida feliz

l	Por: Joana de ângelis/Divaldo 
Franco
A cobiça dos bens alheios é um mal 

que se generaliza. 
Lentamente, as pessoas se apre-

sentam insatisfeitas, cobiçando os 
pertences que não possuem e de que 
não têm real necessidade. Se cada 
um bastar-se com os recursos de que 
dispõe, a vida se tornaria mais rica de 
beleza e de experiências. 

Há uma falsa proposta de felici-
dade muito propalada nestes dias, 
que chamaremos a posse mesmista. 
Todo mundo deseja as mesmas coi-
sas que o próximo possui, e a imita-
ção das fantasias e quimeras produ-
zidas pela imaginação passou a ser 

l  Por CLARIUS‘‘

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

- Mais cinco 
minutos, pai. 
Só mais cinco 
minutinhos!

O homem 
sorriu e disse:

- Está bem! 
Então está 
certo!

Vendo a si-
tuação, a mu-
lher ainda ao seu lado, não resistiu 
e comentou:

- O senhor é certamente um pai 
muito paciente pelo que posso ver!

O homem sorriu, virou-se e disse:
- Talvez sim, mas o certo é que o ir-

mão mais velho dela se chamava An-
dré e faleceu, no finalzinho do ano 

passado, atro-
pelado por um 
motorista bê-
bado, enquan-
to brincava 
em sua bici-
cleta perto da-
qui. Eu nunca 
tive muito tem-
po e não pas-
sei muitas ho-

ras com ele. Hoje eu daria qualquer 
coisa da minha vida por apenas mais 
cinco minutos com ele. Então eu pro-
meti não cometer o mesmo erro com 
Melissa. Ela acha que tem mais cin-
co minutos para brincar. Na verda-
de, eu é que tenho mais cinco minu-
tos para ficar com ela.

meta a alcançar-se. Quem não con-
segue o mesmismo, considera-se re-
jeitado, infeliz. 

Não cobices nada de ninguém. Re-
aliza-te em ti mesmo e frui de paz.

              
l  CRÔNICA

Só mais cinco minutos
l	Por: Autoria desconhecida

Num parque, perto de um play-
ground, uma mulher sentou-se em 
um banco, ao lado de um homem, 
pondo-se a afirmar:

- Aquele logo ali é meu filho - disse 
apontando para um pequeno meni-
no usando um suéter vermelho e que 
brincava no escorregador.

- É sem dúvida um bonito garoto – 
respondeu o homem, completando – 

aquela, usando vestido branco, pe-
dalando sua bicicleta, é minha filha.

Então, olhando o relógio, o homem 
levantou-se e gritou para a sua filha:

- Melissa, já está ficando tarde. O 
que você acha de irmos?

E a pequena respondeu, suplican-
do:

- Mais cinco minutos, pai. Por fa-
vor! Só mais cinco minutos!

O homem balançou a cabeça con-
cordando e menina continuou peda-
lando sua bicicleta, cheia de alegria 
em seu coração. 

Os minutos se passaram (muito 
mais que cinco), até que o pai levan-
tou-se e novamente chamou sua fi-
lha:

- Hora de ir agora, filhinha?
Outra vez Melissa pediu:

“... mentalizo somente o Bem. 
Consequentemente, somente o 

Bem acontece ao meu redor.

Pensamento da Semana

Masaharu Taniguchi


