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Alex Miqueloni se prepara para apagar as 
velinhas nesta segunda-feira. Felicidades!

Amanda 
Gasques 

comemora 
a chegada 

da nova 
idade neste 

sábado!

Camila Albanez recebe os parabéns 
de toda a galera por seu aniversário!

Daiane 
Manzarto 
começa a 
semana 
comemorando 
mais um ano 
de vida!

A bela Dara Lopes recebe inúmeras 
homenagens ao completar mais um ano de vida!

Gabriel 
Barbosa 
também 

está entre 
os home-

nageados
de hoje!

Um click especial para ele, Matheus Foreman!

Naiara 
Rocca 
celebra neste 
domingão 
mais um 
aniversário!

A sorridente 
Viviane 
Ulle recebe 
o carinho 
de amigos 
e familiares 
nesta data 
especial.
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à  aÇÃO SOLiDÁria  

aVCC realiza 2ª edição
da Pizza Solidária 
para captar recursos
O valor da pizza é de R$ 25,00

A 2ª Pizza Solidá-
ria, da AVCC 
(Associação de 
Voluntárias no 

Combate ao Câncer), de Fer-
nandópolis, será realizada no 
dia 13 de fevereiro, objeti-

vando arrecadar fundos para 
a entidade. De acordo com 
os organizadores do evento, 
o local da retirada da pizza 
será na Rua Paraíba, nº 785, 
no Jardim Água Vermelha, 
das 10h às 15h. O valor da 
pizza é de R$ 25,00.

O referido evento é em 

comemoração ao 23° aniver-
sário da instituição. A pes-
soa interessada em adquirir 
o convite pode entrar em 
contato pelos telefones (17) 
99622-5068; (17) 99733-1836 
e (17) 3462- 5070. O convite 
também pode ser adquirido 
na Secretaria Paroquial. 

eterniun

l  MinuTinHO
Eu me coloquei no seu lugar

l	Por: Autoria desconhecida
Coloquei-me em seu lugar...
Não na hora que lhe deram o pri-

meiro, dos incontáveis açoites que vi-
riam a seguir.

Nem na hora que lhe colocaram a 
coroa de espinhos; nem na hora 
que o fizeram carregar, morro 
acima, a pesada cruz.

Nem 

na hora que 
você tombou ao pe-
so dela; nem na ho-
ra em que cravos 
imensos atravessa-
ram seus pulsos e 
seus pés.

Nem na hora 
que lhe deram vi-
nagre, quando 
implorou água; 

l  Por CLariuS‘‘

‘‘

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

os homens fizeram.

tia a presença de outro alguém, que 
caminhava ao seu lado pelo túnel. 
Mas ele jamais conseguiu identificar 
quem era essa pessoa que lhe fazia 
companhia. 

“Nós andávamos juntos, mas eu 
não conseguia ver seu rosto, nem sa-
ber se era homem ou mulher. Sei que 
era guiado por ele nesse túnel. Então, 
quando chegamos bem perto da luz 
branca e veio a claridade total, essa 
pessoa indefinida me levou até Deus”, 
remonta.

Foi nessa hora que Otto se viu em 
um momento decisivo. 

“Quando vi Deus, disse a Ele que 
ainda não era hora de partir. Falei que 
eu tinha muita coisa pra fazer aqui e 
pedi para continuar vivendo. Acho 
que foi nessa hora que acabei voltan-
do, sem que Deus me respondesse na-
da”, conta.

Durante as 30 horas de coma, os 
médicos tentaram de tudo para reani-
mar Otto, sem obter êxito. Foi quando 

o médico disse à esposa de Otto que 
já não havia mais nada a fazer. A úni-
ca alternativa estava na retirada dos 
aparelhos que o mantinham em esta-
do vegetativo. Assim, existiriam duas 
consequências possíveis: ou Otto rea-
giria a esse impacto, voltando à vida 
ou, caso não apresentasse reação, fa-
leceria. A esposa, familiares e a equi-
pe médica assumiram o risco; desli-
garam os aparelhos e Otto renasceu.

Hoje, aos 58 anos, o professor e 
membro da diretoria de um importan-
te colégio em São Paulo, sabe exata-
mente o que lhe fez pedir para Deus 
que permanecesse entre nós. 

“Naquela época, meus filhos eram 
pequenos; o mais novo tinha três 
anos, o do meio seis e o mais velho ti-
nha nove. Era só neles que eu pensa-
va. Foi por eles que pedi a Deus pra 
me deixar ficar”, emociona-se. Prova 
de que quando se tem uma missão na 
Terra, tudo é possível para que ela se 
realize.

nem nas tormentosas horas que pre-
cederam a sua morte, cujo sofrimen-
to, todas as palavras do mundo não 
poderiam descrever.

Era a consumação e você sabia que 
a libertação estava próxima. Sabia 
também que estava levando consigo 
todos os pecados dos homens, confor-
m e 

orienta-
ção de seu 

Pai. Eu me coloquei no 
seu lugar durante a sua vida.

A sua força para fazer-se enten-
der por corações endurecidos e igno-
rantes. A sua imensa solidão por ter 
tanto a ensinar e tão poucos ouvidos 
para compreendê-lo.

O trazer ao mundo toda a Luz e, ain-
da assim, ser invisível para tantos.

O poder ler os pensamentos dos ho-
mens e ver que, mesmo diante de to-
das as provas e de todos os milagres, 
duvidavam e engendravam formas de 
liquidá-lo covardemente.

Sua sagrada hora no horto, quan-
do anteviu tudo que adviria e, estan-
do dentro de um corpo humano, sen-
tiu medo. Tanto medo, a ponto de suar 
sangue e rogar a Seu Pai que, se possí-
vel, o livrasse daquele cálice, mas que 
se fizesse a vontade Dele e não a Sua.

Jesus! Você esteve sempre imensa-
mente só, porque até os que o ama-
vam desertaram na hora da sua ex-
trema paixão.

E hoje, passados mais de dois mil 
anos, quantos ainda o negam?

l  CrÔniCa
O pastor que fracassou

l	Por: Mário Lamha
“Eu já tinha levado uma anestesia 

geral, já estava inconsciente quando 
me senti dentro de um túnel muito es-
curo. Só lá no fundo é que eu conse-
guia enxergar uma luz branca, mui-
to pequena, e que ia aumentando de 
tamanho conforme eu caminhava”, 
recorda.

Durante essa sua jornada, Otto sen-

Pensamento da Semana

“Falando ou silenciando, sempre 
 é possível fazer  algum bem”.

Chico Xavier
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celebridades

Zé Felipe ganhou o 
apelido de ‘Maria 
Fifi’ na internet após 
mostrar-se engajado 

com as fofocas no mundo dos 
famosos. E desta vez, parece 
que o cantor sertanejo aca-
bou entregando uma notícia 
em primeira mão aos inter-
nautas.

Durante um jogo de per-
guntas e respostas no Ins-
tagram de Virgínia Fonseca, 
noiva do cantor, um fã per-
guntou se o casal achava que 
Gusttavo Lima e Andressa 
Suita iriam voltar.

Sem pensar duas vezes, o 
filho de Leonardo confirmou: 
“Voltou, voltou! Tá tudo cer-
to, família unida novamente”. 
Em seguida, Virginia ainda 
questionou o noivo: “Fontes 
by [por]?”. “Eu mesmo. Tô sa-
bendo, só que quis segurar”, 
complementou Zé Felipe.

Zé Felipe diz que Gusttavo Lima e
andressa Suita reataram casamento

Vencedora do BBB 20, Thelma assis vai 
para Manaus ajudar no combate à Covid

Cantor sertanejo, amigo do casal, afirmou que a família está unida novamente

 Da reDaÇÃO / OBSerVaTóriO DOS FaMOSOS

contato@oextra.net

Thelma Assis, 36, está 
atuando na linha de frente 
do combate à Covid-19 em 
Manaus. Imagens da cam-
peã do BBB 20, que é médica 
anestesiologista, passaram 
a circular nas redes sociais 
de profissionais de saúde da 
capital do Amazonas.

A assessoria de imprensa 
de Thelminha, como é conhe-
cida, confirmou que ela está 
na cidade. Segundo infor-
ma, ela se sensibilizou com 
a situação da cidade, que 
enfrenta um colapso no sis-
tema de saúde por causa do 
avanço do coronavírus. Des-
de a semana passada, hos-
pitais sofrem com a falta de 
oxigênio para os pacientes.

“A médica e comunicadora 
Thelma Assis já vinha se en-
gajando na campanha Respi-
ra Amazonas desde as pri-
meiras notícias da situação 
da cidade”, disse em nota. 
“Após ajudar na campanha 
de arrecadação de cilindros 
de oxigênio e insumos, ela 
optou em ir para Manaus, 
para dar todo o suporte ne-
cessário como médica nos 
hospitais.”

Por meio de uma cooperati-
va, Thelminha está atuando 
no Hospital e Pronto-Socorro 
28 de Agosto, o maior da rede 
pública de Manaus. Com su-
perlotação, a unidade de saú-
de chegou a fechar as portas 
na semana passada. Também 
houve racionamento de oxi-
gênio para os pacientes.

Nesta quinta-feira, 21, a 
vacinação foi suspensa em 
Manaus após denúncias de 
favorecimento na aplicação 
de vacinas contra Covid-19. 
A medida foi tomada em 
meio a uma explosão de no-
vos diagnósticos da doença 
no Amazonas. Só na última 
quarta, 20, foram confirma-
dos 5.009 novos casos no es-
tado, sendo 3.632 na capital 
e 1.377 no interior.

Esse é o maior número 
registrado em um único dia 
desde o início da pandemia. 
Até então, o recorde havia 
sido registrado em 29 de 
maio, primeiro pico da pan-
demia: 2.763. O governo 
do estado tem transferido 
pacientes de lá para outros 
estados.

Médica, ela está atuando na linha de frente no maior hospital público da cidade

Thelma Assis posa com profissionais de saúde de Manaus

Foto: Instagram

Vale lembrar que, o cantor 
é amigo próximo de Gustta-
vo. Além disso, os rumores 
sobre a volta do casal ganha-
ram força nos últimos dias, 

após Gusttavo e Andressa 
serem flagrados juntos du-
rante um passeio de iate em 
Angra dos Reis, no Rio de 
Janeiro.

Zé Felipe, Virgínia, 
Gusttavo Lima e 
Andressa Suita 

Foto: Reprodução/Instagram/Montagem
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R$

E SUAS LOJAS ASSOCIADAS

A CADA R$ 100,00
EM COMPRAS VOCÊ

GANHA UM CUPOM
PARA CONCORRER

MALhAçãO
Segunda-feira, 17h30

Keyla tenta conversar com 
Tato sobre Aldo. Bóris co-
munica a Jota e Ellen que 
eles darão uma entrevis-
ta sobre o projeto que de-
senvolvem no Cora Corali-
na. Edgar repreende Malu 
por falar com o jornalis-
ta da sala dele. JM passa 
para o nome de MB o no-
vo colégio de Malu e Ed-
gar. Guto convence Benê a 
treinar com ele para a pro-
va de habilidade específica 
da faculdade. Juca começa 
a trabalhar na lanchonete 
de Roney. Mitsuko teme o 
resultado dos exames. Tato 
decide procurar Aldo. Ke-
yla exige que Roney conte 
por que ele e Aldo briga-
ram. MB confidencia a Li-
ca sobre o colégio que JM 
passou para seu nome.

hAJA CORAçãO
Sábado, 19h15

Penélope mente para Beto 
sobre o apartamento em 
que mora com as amigas. 
Bruna coloca a família de 
Giovanni contra ele, dizen-
do a Francesca que o filho 
se aliou a Aparício. Murilo 
pensa que Afonso está via-
jando e se prontifica a aju-
dar Carol. Bruna descobre 
que Giovanni contou para 
Camila que ela foi sua na-
morada e deduz que a mo-
ça mentiu para ela. Fedora 
sugere que Leozinho sedu-
za Safira para conseguir seu 
apoio na candidatura à pre-
sidência do Grand Bazzar. 
Rebeca se irrita com o su-
cesso que Aparício faz com 
Penélope e Leonora. Dinalda 
encontra a carteira de Apa-
rício e descobre que ele é o 
presidente do Grand Bazzar.

FLOR DO CARIBE 
Sábado, 18h00

Ester se propõe a encon-
trar uma prova concreta de 
que Dionísio é Klaus Wag-
ner. Isabel avisa a Dom Ra-
fael que Gonzalo foi morto. 
Quirino e William dão abri-
go a Nicole. Ester e Cristal 
se entendem. A mando de 
Dionísio, Castro entrega o 
dinheiro para Hélio e o in-
forma que precisa sair do 
país sem ser visto. Candi-
nho descobre que Dionísio 
sempre soube que era seu 
pai. Cassiano resolve criar 
uma armadilha para Hélio. 
Amaralina consegue pegar 
o documento de Hélio para 
Duque. Dom Rafael procu-
ra Cassiano.

ChIQUITITAS
Sábado, 20h30

Cintia vai aproveitar que Jo-
sé Ricardo está fora da cidade 
para agilizar tudo. Duda per-
gunta para sua mãe se é ado-
tado. Através da internet, a 
mãe dele diz que não e apro-
veita para contar como ele nas-
ceu. Valentina ouve tudo e fi-
ca um pouco triste, pois estava 
com expectativa que ele fos-
se filho de Miguel. Fernando 
vai ao orfanato e explica para 
Dani que é importante ela se 
empenhar e fazer todo trata-
mento para voltar a andar. Cin-
tia diz para Mili que não tem 
uma boa notícia e que José Ri-
cardo recebeu um documento 
da Vara da Juventude que diz 
que eles não podem acolher 
crianças com idade acima de 
12 anos e que ela será trans-
ferida. Cintia explica que Mi-
li precisa ser transferida pelo 
menos momentaneamente até 
ela reverter a situação.

ESCRAVA MãE
Segunda-feira, 20h50

Esméria vai até o Engenho 
do Sol para conversar com 
Maria Isabel. Maria Isabel a 
princípio a trata com indife-
rença mas depois pergunta 
de Juliana. Esméria diz que 
Juliana não morreu e que 
ela vai fugir com Miguel. No 
Solar da Condessa, Miguel 
e Juliana estão com Cata-
rina e planejam a fuga. Mi-
guel diz que Juliana será le-
vada até o porto dentro de 
uma caixa. Lá terá um bar-
co os aguardando para via-
jarem até outro porto pa-
ra pegar uma embarcação. 
Juliana fica preocupada de 
Maria Isabel prejudicar ou-
tras pessoas e Miguel con-
ta que a sinhá foi castigada 
por Almeida. Na câmara, Dr. 
Pacheco diz para Guilherme 
entregar a carta de renúncia 
e ele se elegerá como o pre-
sidente. 

A FORçA DO QUERER
Sábado, 21h00

Caio confidencia a Selma que 
a Polícia está pronta para in-
vadir a comunidade domina-
da por Rubinho. Selma ques-
tiona Caio sobre Bibi. Simone 
confronta Dita sobre acober-
tar as atitudes de Silvana. 
Ritinha despista as descon-
fianças de Zu. Ruy e Zeca se 
lembram da profecia do ín-
dio. Cibele briga com Ruy 
por causa de Ivana. Ruy re-
vela a Dantas que Cibele fez 
um exame de DNA em Ruy-
zinho sem o seu consenti-
mento. Rubinho se insinua 
para Carine e presenteia Bi-
bi. Garcia pede a Aurora que 
não apresente Rubinho a El-
vira. Irene acredita que Gar-
cia esteja instalado na casa 
de Aurora. Ritinha procura 
Jeiza. Alan aconselha Jeiza 
a conversar com Zeca. Jeiza 
descobre que Zeca e Ritinha 
se beijaram.

resumo de novelas

ÁRIES
Assuntos fi-
nanceiros e 
negociações 

continuarão em destaque. 
Qualquer decisão que envol-
va investimento cobrará aná-
lise minuciosa dos detalhes, 
dos contratos e dos prazos. 
Evite negócios arriscados, 
ou inconsistentes. E, princi-
palmente, controle a impul-
sividade e faça escolhas com 
calma. Relações profissionais 
estarão aquecidas. Procure 
orientação de alguém expe-
riente na área e de confiança.

TOURO
Harmonia e 
confiança nas 
relações dese-

nharão cenário positivo pa-
ra o futuro. Alavanque a car-
reira com novo projeto e abra 
caminhos e maior realização 
pessoal. O dia trará projeção, 
conexões influentes e convi-
te atraente. Termine a sema-
na com autoestima e pers-
pectivas positivas. Viajar e 
curtir a natureza será ótima 
opção para arejar a cabeça, 
movimentar o corpo e dimi-
nuir a ansiedade.

GêMEOS
Sensação gos-
tosa de liberda-
de, confiança 

no futuro e cumplicidade no 
amor darão paz de espírito. 
Relaxe, respire, dê atenção 
aos sentimentos e termine 
a semana com privacidade. 
Bom para curtir as delícias 
da intimidade, trocar confi-
dências e criar planos a dois. 
Posicionamento claro nas re-
des e envolvimento com cau-
sas relevantes da coletivida-
de. Faça diferença. Poder de 
influência em alta!

CâNCER
Trocas carinho-
sas, empatia 
com a equipe 

ou novo grupo e harmonia 
nas relações darão sabor ao 
dia. Dê atenção às amizades 
e amplie a presença nas re-
des. A semana terminará 
com planos de mudança e 
visão de futuro. Fase de re-
velações e de compromisso 
com a vida. Assuma seu po-
der, defenda causas justas e 
faça diferença. Conexões in-
ternacionais. Aceite um con-
vite de viagem.

LEãO
Impulsione a 
carreira. A se-
mana termi-

nará com conquistas e co-
nexões poderosas. Amplie 
relações de trabalho e colo-
que a conversa em dia com 
amigos. Hora de abrir cami-
nhos para o futuro, inovar e 
aprender com novas referên-
cias. Posicionamentos claros 
estabilizarão um relaciona-
mento importante em sua 
vida. Planos do casamento 
poderão mudar. Renove os 
sentimentos.

VIRGEM
Notícias de lon-
ge esquenta-
rão o coração 

e aumentarão ainda mais a 
vontade de viajar e de fazer 
grandes mudanças no estilo 
de vida. A semana termina-
rá com inovações no trabalho 
e na rotina, grande envolvi-
mento com questões coleti-
vas e responsabilidade so-
cial. Amplie a presença nas 
redes e exerça seu poder de 
influência. Algo maior se de-
senhará para o futuro. Am-
plie horizontes!

LIBRA
Transforma-
ções pro-
fundas nos 

padrões emocionais des-
pertarão talentos que an-
davam adormecidos e maior 
amor à vida. A semana ter-
minará com novos planos 
e harmonia familiar. Bom 
momento para se fortale-
cer interiormente, dominar 
a ansiedade e assumir seu 
poder. Projetos pessoais e 
da vida familiar trarão ani-
mação. Desenvolva ideias. 
Mudanças à vista!

ESCORPIãO 
Realize um so-
nho e comece 
nova fase no 

amor. A semana terminará 
com clima romântico e in-
tensidade na vida íntima. 
Bom para expressar senti-
mentos com mais emoção 
e clareza. Atitude nos rela-
cionamentos abrirá portas 
nas interações de hoje. Am-
plie o diálogo com a família 
e diminua idealizações. No-
vos relacionamentos a cami-
nho. Associações e parcerias 
movimentarão o trabalho.

SAGITÁRIO 
Aprovação de 
um projeto, 
acordo finan-

ceiro, nova proposta de tra-
balho ou bons resultados em 
negociações encerrarão a se-
mana com perspectivas po-
sitivas e mais tranquilidade. 
Ideias originais não faltarão. 
Amplie comunicações, con-
tatos, estudos e pesquisas. 
Você terá ótimo desempenho 
em tudo que fizer hoje. Pro-
teger sua saúde e dos outros 
será prioridade. Trabalhe on
-line, se puder.

CAPRICóRNIO
Experimente 
prazeres e ati-
vidades dife-

rentes. A semana terminará 
com criatividade, novidades, 
surpresas gostosas e inten-
sidade no amor. Assuntos fi-
nanceiros ainda causarão in-
quietudes, embora você já 
esteja mais perto das solu-
ções. Pequenas tensões nos 
relacionamentos de trabalho 
e cotidiano serão passagei-
ras. Encante com novo look. 
Poder de atração e de con-
quista em alta!

AQUÁRIO
Reformule a 
casa e amplie 
espaços. A se-

mana terminará com deci-
sões, objetivos claros e re-
alização de um sonho. Hora 
de investir no conforto e se-
gurança, avaliar investimen-
tos e estabilizar as finanças. 
Conte com oportunidade 
inesperada e também com 
a intuição numa transação 
imobiliária. Resolva pen-
dências e assuntos de fa-
mília. Algo do passado fi-
cará para trás.

PEIxES 
Circule nas re-
des, pesquise 
informações, 

coloque a conversa em dia, 
some forças com amigos e 
descubra novidades. As co-
municações estarão acele-
radas. Bom também para 
expressar os sentimentos e 
imprimir mais emoção nas 
palavras. Empatia em novas 
amizades e harmonia com a 
equipe e parceiros encerra-
rão a semana com seguran-
ça. Aproxime irmãos e dis-
cuta ideias.

Horóscopo


