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A bela 
Arianne 
Silvestrini 
comemora 
a chegada 
da nova 
idade neste 
domingo. 
Felicidades!

Douglas Gandolfi celebra seu aniversário em grande estilo!

Click 
especial 

para
o papai 
Herlon 
Hass e 

sua filha 
Heloísa 

Hass.

A sorridente 
Isabela Rossi 

se prepara 
para apagar 

velinhas nesta 
segunda-feira!

José Tadeu 
Fernandes também 

está entre os 
homenageados 
desta semana!

Loiane 
Delduque 
recebe 
home-
nagens 
de toda 
a galera 
pela data 
especial!

Domingão 
é dia de 
celebrar 
mais um 

aniversário 
de Mariana 

Savazzi!

Parabéns 
e muitos 

anos 
de vida 

para ela, 
Polyana 

Mirela 
Virgínio!

Thayná Gonçalves comemora nova
idade neste sabadão. Parabéns! 
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à  SOLiDarieDaDe

Atualmente, com tantas 
pessoas vivendo as 
dificuldades causadas 
pela crise do novocoro-

navírus, as estudantes Amanda 
Braida, Any Andrade e Gabriela 
Oliveira, todas do 6º semestre 
do curso de Jornalismo, da FEF 
(Fundação Educação de Fernan-
dópolis), decidiram beneficiar o 
próximo por meio de uma campa-
nha solidária.

À reportagem, Amanda Brai-

da destacou que a iniciativa teve 
início por meio de um trabalho de 
faculdade. “na aula de assesso-
ria de imprensa, com a professora 
Andresa, tivemos de montar um 
projeto de assessoria e escolhe-
mos o Orfanato nosso Lar, pois é 
um órgão, que para gente, precisa 
de um pouco mais de visibilidade. 
Depois da reunião que fizemos com 
a Suzi (diretora da entidade) deci-
dimos tirar a ideia do papel e fazer 
a diferença”.

Ainda de acordo com Aman-
da, a campanha solidária vai 

até o próximo dia 9 de outubro 
e arrecada leite, fralda, pasta 
de dente, desodorante, colônia, 
hidratante, roupas, brinquedos 
e alimentos.  

A pessoa interessada em aju-
dar a campanha basta entrar em 
contato pelo (17) 99767-9104. Os 
pontos de arrecadação são: Clo-
set neura Freitas, localizado àRua 
Manoel Marques Rosa, nº 1388, na 
região central de Fernandópolis, e 
Família Brunão Tattoo, na Avenida 
Pedro Ferrari, nº 1551, no Jardim 
Independente. 

“Decidimos fazer a 
diferença”, diz estudante 
de Jornalismo sobre
campanha ao Orfanato
Iniciativa vai até o próximo dia 9 de outubro

eterniun

l  MinuTinHO
O valioso tempo dos maduros

l	Por: Ricardo Gondim
Contei meus anos e descobri que te-

rei menos tempo para viver daqui para 
a frente do que já vivi até agora.

Tenho muito mais passado do que 
futuro.

Sinto-me como aquele menino que 
recebeu uma bacia de cerejas. As pri-
meiras, ele chupou displicente, mas 
percebendo que faltam poucas, rói o 
caroço.

Já não tenho tempo para lidar com 
mediocridades. Não quero estar em 
reuniões onde desfilam egos inflama-
dos. Inquieto-me com invejosos tentan-
do destruir quem eles admiram, cobi-
çando seus lugares, talentos e sorte.

Já não tenho tempo para conversas 
intermináveis, para discutir assuntos 
inúteis sobre vidas alheias que nem 
fazem parte da minha. Já não tenho 
tempo para administrar melindres de 
pessoas, que apesar da idade crono-
lógica, são imaturas.

Detesto fazer acareação de desafe-
tos que brigaram pelo majestoso car-
go de secretário geral do coral.

l  Por CLariuS‘‘

‘‘

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

os homens fizeram.

da ao serviço dos mais pobres entre 
os pobres.

Após dois anos de testes e discer-
nimentos, foi autorizada pelo Papa 
Pio XII a sair do convento de Lore-
to e viver no mundo dos pobres, com 
seu característico sári azul de borda 
branca. 

Conseguiu nacionalidade indiana, 
visitou famílias em favelas, lavou as 
feridas de crianças, começou uma es-
cola ao ar livre e cuidou de pobres, do-
entes e famintos.

Sem fundos financeiros, dependia 

da Divina Providência e saía com o 
rosário na mão para encontrar e ser-
vir o “indesejado, aquele que não ti-
nha amor, aquele sem cuidados” e, 

As pessoas não debatem conteúdos, 
apenas os rótulos. Meu tempo tornou-
se escasso para debater rótulos, quero 
a essência, minha alma tem pressa.

Sem muitas cerejas na bacia, quero 
viver ao lado de gente humana, mui-
to humana; que sabe rir de seus tro-
peços, não se encanta com triunfos, 
não se considera eleita antes da ho-
ra, não foge de sua mortalidade, que-
ro caminhar perto de coisas e pesso-
as de verdade.

O essencial faz a vida valer a pena.
E para mim, basta o essencial!

l  CrÔniCa
Madre Tereza de Calcutá

l	Biografia
“Tudo o que fazemos é só uma gota 

no oceano. Mas se não o fizermos, es-
sa gota se perderá para sempre”. Ag-
nes Gonxha Bojaxhiu nasceu em 1910, 
em uma família católica de origem al-
banesa, na região da atual Macedô-
nia. Perdeu o pai quando tinha ape-
nas oito anos e passou a adolescência 
empenhando-se em atividades paro-
quiais. Determinada a seguir a voca-

ção religiosa e se tornar missionária, 
aos 18 anos ingressou na Casa das Ir-
mãs de Nossa Senhora do Loreto, na 
Irlanda, onde recebeu o nome de Te-
resa, como a sua padro-
eira, Santa Teresinha de 
Lisieux.

De lá, foi enviada pe-
la congregação para a 
Índia, onde as irmãs de 
Loreto tinham um colé-
gio. Enquanto viveu em 
Calcutá, de 1930 a 1940, 
fez a profissão perpétua 
e os votos de obediên-
cia, pobreza e castidade, além de le-
cionar história e geografia em uma 
escola secundária. Foi a partir desta 
época que passou a ser chamada de 
Madre Teresa.

Em 1946, durante percurso de trem 
entre as cidades de Calcutá e Dar-
jeeling para o seu retiro anual, ou-
viu o chamado interior que a incitou 
a abandonar o convento e viver en-
tre os pobres de Calcutá. Foi o “cha-
mado dentro do chamado”, a “inspi-
ração” para estabelecer a comunidade 
“Missionárias da Caridade”, dedica-

pouco a pouco, foi angariando adep-
tos à causa.

Em 1950, fundou a congregação 
das Missionárias da Caridade na Ar-
quidiocese de Calcutá. No início da 
década de 1960, Madre Teresa co-
meçou a enviar suas irmãs para ou-
tras regiões da Índia e, o Decreto de 
Louvor concedido à congregação pe-
lo Papa Paulo VI a incentivou a abrir 
uma casa na Venezuela, logo segui-
da por fundações em Roma, Tanzâ-
nia, União Soviética, Albânia, Cuba 
e outras dezenas de países em todos 

os continentes. Quando 
Madre Teresa recebeu 
o Prêmio Nobel da Paz, 
em 1979, já existiam 158 
casas de missão.

Madre Teresa fundou 
a congregação Missio-
nários e Missionárias da 
Caridade e mais de 600 
missões por toda a Índia 
e em mais de 100 paí-

ses. Depois de dedicar toda uma vida 
aos pobres, morreu aos 87 anos de pa-
rada cardíaca. Em 2003, foi beatifica-
da pelo Papa João Paulo II.

Pensamento da Semana

“As boas ações elevam o espírito 
e presdipõem-no a praticar outras”.

Jean Jaques rousseau
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à  panDeMia

ator rafael Cardoso, esposa e os
dois filhos estão com coronavírus

à  pOLêMiCa!

O casal declarou que está bem e os filhos estão assintomáticos

em podcast, cantora americana 
azealia Banks chama anitta de lixo

Estrela brasileira responde: ‘no caminho certo’

A cantora norte-a-
mericana Azealia 
Banks, 29, não vai 
muito com a cara 

de Anitta, 27. Apesar de o hit 
“Me Gusta” estar com bas-
tante repercussão fora do 
país, Banks criticou tanto a 
qualidade musical quanto a 
própria brasileira.

Em um podcast, ao ser in-
dagada sobre o hit que Anitta 
fez em parceria com Cardi B, 
Azealia foi direta na crítica. 
“A nova música que ela [Car-
di] fez com Anitta é muito 
ruim. Me desculpe, mas eu re-
almente não gosto da Anitta. 
Ela é um lixo. É uma porcaria 
de um lixo”, disse Azealia.

Em seguida, ainda fez uma 
comparação entre a brasi-
leira e outras cantoras com 
sucesso na América Latina. 
Disse que Anitta jamais che-
garia aos pés de Jennifer Lo-
pez e Shakira. Azealia ainda comentou que preferia Ludmilla a Anitta

não bastasse tudo isso, 
Azealia ainda comentou que 
preferia Ludmilla a Anitta. 
Vale lembrar que Ludmilla e 
Anitta vivem em constantes 
brigas e desentendimentos.

no Twitter, Anitta respon-
deu. Em inglês, escreveu que 
se orgulhava de não ser bem 
quista por algumas pessoas 
mesmo sem citar o nome 
da rapper norte-americana. 
“Você já se sentiu grato ao 
perceber que alguém não 
gosta de você? Hahahaha. 
Tipo, como se isso significas-
se que você está no caminho 
certo?”, postou.

Essa não foi a única desa-
vença com artistas brasilei-
ros no currículo de Banks. 
Em 2018, o produtor de um 
evento no qual ela partici-
paria afirmou que Azealia 
se negou a cantar antes de 
Pabllo Vittar, mas a ameri-
cana disse que cancelou o 
show por problemas técni-
cos.

Foto: Montagem/Instagram

O ator Rafael Cardoso, sua 
mulher e os dois filhos de 5 e 
2 anos estão com Covid-19. 
De acordo com a assessoria 
de imprensa do ator, todos 
passam bem.

Rafael e sua esposa, Ma-
riana Bridi, tiveram apenas 
sintomas leves da doença, 
enquanto os dois filhos es-
tão assintomáticos.

Com o diagnóstico, o ator 
que já havia voltado para as 
gravações da novela “ Sal-
ve-se Quem Puder” irá ser 
afastado para cumprir iso-
lamento.

Bridi utilizou as redes so-
ciais para agradecer o apoio 
dos fãs e tranquilizá-los: 
“Eu e Rafa testamos posi-
tivo para a Covid. Estamos 
recebendo muitas mensa-
gens desejando saúde, que-
ria agradecer. Queria dizer 
que é importante a gente 
continuar tomando o maior 
cuidado possível, tem mui-
ta gente dizendo que está 
abaixando os casos e não é 
o que está realmente acon-
tecendo”

Mariana também aler-
tou seus seguidores sobre 
a doença: “Essa doença é 
muito assustadora, a gente 

não sabe como que ela vai 
progredir em cada pessoa. 
A gente teve muita sorte de 
ter apenas sintomas leves 
e foi muita sorte mesmo, é 
uma roleta russa. Queria 
muito pedir para a gente 
continuar cuidando, não 
saiam sem máscara, evitem 
aglomeração. O Covid está 
aí, ele não foi embora, não 
tem vacina, vamos cuidar 
porque é sério, é assusta-
dor”, completou.

Rafael Cardoso com a 
esposa, Mari Bridi, e os 

filhos Aurora e Valentim

Foto: Reprodução/Instagram
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MALHAçãO
Segunda-feira, 17h30

Os alunos se assustam com 
a reação de Edgar, que afir-
ma estar ao lado dos jo-
vens. Edgar comenta que 
Bóris voltará ao colégio. Li-
ca e Clara cuidam de Edgar. 
Yoko se entende com Ander-
son e Tina comemora. Bóris 
ajuda Roney a fazer uma se-
renata para Josefina. Clara 
e Lica discutem. Mitsuko e 
noboru viajam, e Tina e Tel-
ma selam um pacto. Edgar 
afirma a Malu que não pu-
nirá os alunos pelos protes-
tos. Felipe e MB ajudam Li-
ca. Fio reclama com Ellen 
por não ter lhe falado sobre 
a possível viagem para o fes-
tival de tecnologia. MB su-
gere que Lica promova uma 
nova festa em sua casa. Ju-
ca e Guto falam sobre Benê. 
K2 comenta com K1 que Dó-
ris está desconfiada de seu 
esquema de falsificação. 

TOTALMENTE DEMAIS
Sábado, 19h15

Liara repreende Claudia por 
não contar a Carolina a ver-
dade sobre Gabriel. Eliza 
diz a Jonatas que decidiu 
ir para Paris. Arthur pres-
tigia Carolina na inaugu-
ração de seu brechó. Leila 
resiste à sedução de Rafa-
el. Rosângela surpreende 
ao não aceitar o pedido de 
casamento que Florisval 
lhe faz em público. Monta-
nha e Maristela se beijam. 
Rosângela confessa aos fi-
lhos que não acredita em 
Florisval. Germano ouve 
Rafael falar com Lili sobre 
sua gravidez.

FLOR DO CARIBE 
Sábado, 18h00

Amaralina avisa a Duque 
e Cassiano sobre a presen-
ça do avô no Brasil, e re-
solve dividir a cabine do 
navio com eles. Juliano le-
va um peixe para natália. 
Ester discute com Dioní-
sio por ele não aceitar que 
William brinque com seus 
bisnetos. Alberto man-
da Hélio se entender com 
o sindicato dos mineiros 
que foram demitidos. Ta-
ís tenta convencer Ester a 
esquecer Cassiano. Quiri-
no pede satisfações a Dio-
nísio sobre o modo como 
ele tratou William. Quiri-
no pede demissão. Chico 
deixa a família impacien-
te ao afirmar que Cassia-
no voltará. Candinho via-
ja em busca de Ariana. O 
navio onde está Cassiano, 
Duque e Amaralina chega 
ao Brasil.

CHIQUITITAS
Sábado, 20h30

Rafa conversa com Cris e diz 
que ela precisa ficar bem. O 
chiquitito fala que ela é bo-
nita, inteligente e que logo 
um novo menino vai gos-
tar dela. Cris fica mais ani-
mada e agradece o apoio do 
amigo. no apartamento de 
Cintia, Armando leva vários 
cachorros para tentar subs-
tituir Pipoca, mas nenhuma 
é parecida. Mosca e Vivi se 
beijam novamente no par-
que. Armando diz para Cin-
tia que desistiu de procurar 
a cachorra. Cintia chama Ar-
mando de incompetente e diz 
que o plano dela estava dan-
do todo certo, mas que agora 
vai ter que falar para crianças 
que perdeu a cachorra chata 
que elas tanto gostam. Edu-
arda faz uma roupa improvi-
sada para Pipoca com a aju-
da de Shirley. Vivi e Mosca 
voltam ao orfanato. 

ESCRAVA MãE
Segunda-feira, 20h50

Teresa diz que Miguel fugiu 
da cadeia e foi embora da vi-
la. Juliana chora com a notí-
cia. Almeida joga sabião na 
senzala. Filipa está revolta-
da por Quintiliano a man-
dar para o convento. Tomás 
e Violeta caminham em di-
reção a pensão e falam que 
a fuga de Miguel não deve-
ria ter ocorrido. nestor, Ira-
ni e Belezinha ficam assus-
tados com a declaração de 
Loreto que disse que Miguel 
preferiu se jogar na queda 
d`água ao ter que voltar pa-
ra a prisão e convoca Bele-
zinha a comparecer na Câ-
mara, uma vez que ela era 
cúmplice. Violeta comenta 
com Dália que Tomás a bei-
jou. Teresa entra no quarto e 
comenta com Almeida que 
Juliana despertou e ele se ir-
rita e diz a ela que deveria se 
preocupar com seu marido.

A FORçA DO QUERER
Sábado, 21h00

Francineide leva Ritinha até 
seu trabalho. Caio afirma a 
Junqueira que não quer vol-
tar a trabalhar com comércio. 
Bibi dorme em um bar com 
Rubinho. Zeca se impressio-
na com Jeiza lutando. Ritinha 
pede para Francineide mentir 
para Edinalva sobre seu para-
deiro. Zeca afirma a Abel que 
não quer mais saber de Riti-
nha. Jeiza repreende Cândida 
por ter reatado com o namo-
rado. Ivana se interessa por 
Cláudio. Eurico confidencia a 
Silvana que Dantas viu Eugê-
nio almoçando com uma mu-
lher. Ivana desiste de sair com 
Cláudio, e Joyce se irrita. He-
leninha reclama das fantasias 
de Yuri. Bibi tenta recuperar 
sua matrícula na faculdade. 
Silvana questiona Joyce sobre 
seu casamento com Eugênio 
e decide procurar Irene. Caio 
e Bibi se veem na faculdade.

resumo de novelas

ÁRIES
novos rumos 
no amor e na 
carreira. Plane-

je o futuro e assuma novas 
responsabilidades. Esfor-
ços serão recompensados. 
Amplie contatos e aposte 
só no que poderá dar cer-
to. não será hora de correr 
atrás do prazer imediato. 
Pense a longo prazo e não 
tome decisões por impul-
so. Marte retrógrado em 
seu signo cobrará paciên-
cia, determinação e revi-
são de planos.

TOURO
Compartilhe 
mensagens 
motivadoras 

e espalhe energias positi-
vas nas redes. O dia trará 
maior exposição e prestí-
gio. Bom para fortalecer a 
reputação e ampliar conta-
tos de trabalho. Companhei-
rismo no amor e harmonia 
familiar darão tranquilida-
de e força para encarar os 
desafios e testes desta fa-
se. negócios imobiliários 
estarão aquecidos. Invista 
em mais conforto.

GêMEOS
A semana ter-
minará com 
sentimentos 

profundos, mais privaci-
dade e foco na vida ínti-
ma. Troque mensagens ins-
tigantes e divertidas com 
o par, coloque a conversa 
em dia com irmãos e inves-
tigue novidades nas redes. 
Sol e Mercúrio iluminarão 
caminhos de vida. Aprovei-
te para explorar seus talen-
tos criativos, desenvolver 
ideias e planejar mudan-
ças. Amor em alta!

CâNCER
Carinho e pro-
jetos em co-
mum marcarão 

pontos no amor. Estabilize 
uma relação especial. Se 
estiver só, a semana ter-
minará com superação e 
transformação de velhas 
dinâmicas. Pense no futuro 
e construa relações de con-
fiança. não será momento 
de correr atrás de fantasias. 
novo romance poderá come-
çar como amizade e ganhar 
intimidade aos poucos. Ca-
samento em alta!

LEãO
Inovações mo-
tivarão o tra-
balho e ace-

lerarão a produção. Bom 
momento para lançar um 
projeto, iniciar uma ativi-
dade e tornar a rotina mais 
gostosa. Um plano de via-
gem ganhará força. Cone-
xões com estrangeiros, ou 
amizade de fora, inspira-
rão a programação das fé-
rias. Pesquise roteiros cul-
turais, aprenda um idioma 
e firme novas amizades. 
Prestígio em alta!

VIRGEM
Autoconfian-
ça e novos pra-
zeres fortale-

cerão um projeto pessoal 
e planos de mudança. O 
dia trará reflexões sobre 
a vida, filhos e o amor. Tu-
do aberto para se apaixo-
nar novamente, se estiver 
só. Fase fértil, criativa e de 
fortes emoções. Deixe o co-
ração falar mais alto que a 
razão e explore novas ex-
periências. Poder pessoal 
em alta! Troque confidên-
cias no amor.

LIBRA
Autoestima 
positiva, am-
biente protetor 

e satisfação com os resulta-
dos de trabalho encerrarão 
a semana com segurança, 
harmonia com a equipe e 
confiança no futuro. Apro-
veite o fim do dia para cur-
tir o carinho da família e o 
sossego do lar. Planeje de-
talhes de uma viagem, ou 
de participação num even-
to profissional, com antece-
dência. Conexões influen-
tes. Amplie sua rede.

ESCORPIãO
negociações 
comerciais e 
com parcei-

ros terão bom andamen-
to, hoje. Resolva dúvidas, 
esclareça detalhes de con-
trato e avalie uma proposta 
com calma. Cuidar da saú-
de será prioridade. Deixe 
outros assuntos para o fim 
do dia e programe um fim 
de semana tranquilo. Sol e 
Mercúrio cobrarão um pou-
co de interiorização e mais 
horas de sono. Amor com 
novos planos.

SAGITÁRIO
Termine a se-
mana com 
maior segu-

rança na área financeira. 
Um convite de longe che-
gará em boa hora e poderá 
apressar decisões. Encerre 
uma despesa, ou diminua 
custos com soluções origi-
nais. Você também poderá 
ganhar dinheiro extra com 
uma consultoria ou presente 
de um familiar. Bons apoios 
aliviarão pressões e viabi-
lizarão um projeto pessoal. 
Paixão em alta!

CAPRICóRNIO
Sextou e o tra-
balho não aca-
bou! Pelo me-

nos você seguirá seu próprio 
ritmo e refletirá com mais 
calma. Dê prioridade às ne-
cessidades pessoais, com 
Lua em seu signo. notícia 
tranquilizadora da família 
já será uma preocupação 
a menos. Aproveite para 
avaliar detalhes de uma 
proposta ou de contrato e 
consultar antigos projetos 
e anotações. Cumplicida-
de no amor.

AQUÁRIO
Relaxe e dê 
atenção aos 
sonhos. O dia 

será favorável para ativi-
dades criativas, terapia e 
planejamentos. Talvez en-
contre dificuldade para se 
concentrar no trabalho, ho-
je. Diminua o ritmo e pro-
grame um fim de semana 
gostoso com o par, filhos ou 
uma amizade especial. Ca-
minhar no parque, ou fazer 
exercícios físicos em casa 
revitalizarão suas forças. 
Amplie a fé!

PEIxES
Algo do desti-
no unirá ami-
gos num pro-

jeto especial. A semana 
terminará com planos atra-
entes e também desafiado-
res. Resgate de antigas re-
lações poderá realizar um 
sonho e tornar o trabalho 
mais agradável. Conver-
sas íntimas criarão clima 
carinhoso no amor. Apoio 
à família e investimentos 
na casa poderão extrapo-
lar o orçamento. Repense 
padrões de consumo.

Horóscopo

A Live Show Soli-
dária em prol da 
AVCC – Associa-
ção dos Voluntá-

rios de Combate ao Câncer 
– será apresentada a partir 
das 18h de segunda-feira, 
12 de outubro. O evento 
será realizado no Água Viva 
Thermas Resort. Toda a ren-
da arrecada no evento será 
destinada à AVCC.  A equi-
pe organizadora adotará to-
das as medidas preventivas 
contra a Covid-19 e de higie-

nização e todas as normas 
de distanciamento serão 
respeitadas pelo público e 
organizadores. As mesas e 
os camarotes já estão à ven-
da nos pontos credenciados 
e na AVCC. Mesa pista - R$ 
100 e Camarote - R$ 300. 

Essa ação também será 
transmitida no YouTube na 
página Canal Dez Fernan-
dópolis, e simultaneamente 
nas páginas do Facebook de 
cada artista que irá se apre-
sentar. 

A Live show contará com 
as apresentações de Liz Mo-

reira, Bredy e Willian, Stella 
e Silas, Gabriel e Santiago, 
Bruno e Humberto, Jorge 
Pontes e neguinho do Batu-
que e DJ Aleks Carvalho. na 
apresentação os locutores 
Luciano de Oliveira e Goia-
ninho. 

Durante o evento haverá 
venda de espetinhos, chur-
ros, pastéis, cerveja água 
e refrigerante. Os interes-
sados já podem entrar em 
contato pelos telefones (17) 
99733-1836 ou (17) 99622-
5068 e reservar sua mesa ou 
camarote com antecedência.

artistas apresentam 
Live Show Solidária
em prol da aVCC 

à  BeneFiCenTe 

A equipe organizadora adotará todas
as medidas preventivas contra a Covid-19


