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Três fernandopolenses
morrem devido à 
Covid nesta quarta

Outros 26 
pacientes 

tiveram 
diagnóstico 

positivo para
a doença no 

município

Manhã

PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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A Prefeitura de Fernan-
dópolis deu início nesta 
quarta-feira 07, a mais 
uma importante contri-
buição para o tratamen-

to das pessoas contaminadas com a 
Covid-19. A UPA passa a contar com 
uma usina própria de oxigênio hospi-
talar, que dará suporte no atendimen-
to aos pacientes de Fernandópolis e 

região que são atendidos na unidade. 
“Agradeço a todos os nossos parcei-
ros, colaboradores e empresários que 
contribuíram para a realização dessa 
conquista”, disse o prefeito. Página A7

Município 
abre 20 
vagas para 
profissionais 
da saúde

Macedônia recebe 
doações de testes para 
Covid-19 do Sindicato 
Rural de Fernandópolis
Inicialmente 500 testes foram doados.          Página A8

A Prefeitura de Fernandópolis abriu 
inscrições para a contratação temporá-
ria de enfermeiro e técnico de enferma-
gem para atuar nas unidades de saúde 
que farão atendimento ambulatorial 
enquanto a UPA é utilizada para aten-
dimento de Covid-19. Página A5

Unidade será uma das únicas do Brasil a contar 
com estrutura própria de produção de oxigênio

Iniciada implantação da 
usina de oxigênio na UPA

Covid-19: Duas 
Pontes repassa 
cerca de R$ 39 
mil à Santa Casa
O montante será usado 
para a compra de enxoval
e rouparia.                   Página A6

Homem trans
dá à luz uma 
menina e realiza 
sonho do casal
Rodrigo e Ellen estão juntos
a mais de 1 ano e sonhavam 
com esse momento. Página A17Meridiano 

tem queda 
de casos de 
coronavírus 
após lockdown
Durante a fase restritiva o
município registrou apenas 
9 casos da doença.    Página A9
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População poderá
fazer pré-cadastro para 
vacinação via WhatsApp

à  CovID-19

Canal oficial do Estado no aplicativo é integrado à plataforma Vacina Já

O 
Governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-feira 
(7) a abertura de 
pré-cadastro para 
vacinação contra a 

Covid-19 via WhatsApp. Inédita no 
Brasil, a iniciativa fará a integração 
entre o site Vacina Já e o canal oficial 
do Governo de São Paulo no aplicati-
vo de mensagens, garantindo agili-
dade e praticidade nos futuros aten-
dimentos nos postos de vacinação.

“Muito obrigado ao WhatsApp, 
exemplo de cooperação entre o setor 
privado e o Governo do Estado de São 
Paulo para ajudar a salvar vidas e a 
proteger as pessoas”, enfatizou Doria.

A parceria entre as Secretarias de 
Comunicação e da Saúde do Gover-
no de São Paulo e o WhatsApp via-
bilizou o uso de um assistente vir-
tual que oferecerá as informações 
necessárias para o pré-cadastro. 
Além disso, o chatbot oferece infor-
mações confiáveis sobre o programa 
de imunização estadual, incluindo o 
calendário de vacinação atualizado, 
dados sobre o Plano São Paulo e tira-
dúvidas sobre o coronavírus.

Para acessar o serviço no WhatsA-
pp, basta adicionar o número +55 
11 95220-2923 à lista de contatos e 
enviar um “oi” ou clicar no link wa.
me/5511952202923?text=oi.

“O uso do WhatsApp como canal 
de comunicação para o pré-cadastro 
da vacinação reforça o compromisso 
da empresa em conectar, de forma 
simples e rápida, seus usuários com 
fontes confiáveis e acessíveis de in-
formação no combate à pandemia. 
A interface amigável e já conhecida 
do aplicativo trará mais fluidez para 
a aplicação das vacinas. Seguimos 
trabalhando para oferecer mais ser-
viços e utilidade ao cidadão pelo ca-
nal do Estado de São Paulo no What-
sApp”, afirmou Dario Durigan, Head 
de Políticas Públicas do WhatsApp 
no Brasil.

O pré-cadastro permite uma eco-
nomia de até 90% no atendimento 
de cada pessoa apta a se vacinar. 
O preenchimento do formulário não 
é obrigatório e não funciona como 
agendamento, mas contribui para 
evitar filas nos postos de vacinação. 
Até esta quarta, cerca de 4,9 milhões 
de pessoas já efetuaram o pré-ca-
dastro no site vacinaja.sp.gov.br.

“É a tecnologia da comunicação 
sendo usada em benefício da saúde 

pública e da vida no estado de São 
Paulo”, destacou Regiane de Paula, 
coordenadora do Centro de Controle 
de Doenças.

SObrE A tEcnOlOgiA
O canal de comunicação do Gover-

no de São Paulo no WhatsApp foi de-
senvolvido gratuitamente pela em-
presa Take Blip, provedora oficial de 
soluções para o WhatsApp Business. 
O projeto também conta com o apoio 
da Microsoft e da Prodesp, empresa 
de tecnologia do Estado.

A parceria faz parte das iniciativas 
do WhatsApp no combate ao coro-

navírus após a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) declarar emer-
gência mundial de saúde pública em 
2020. Desde então, o WhatsApp tem 
trabalhado para conectar as pesso-
as a fontes oficiais de informações 
sobre o coronavírus.

Mais de 100 chatbots de informa-
ções sobre a COVID-19 foram lan-
çados com organizações de saúde 
em todo o mundo, como a própria 
OMS – com um canal em portu-
guês –, além de parcerias com au-
toridades de saúde em mais de 45 
países.
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TCeSP suspende por 
tempo indeterminado 
julgamentos e prazos 
de processos físicos

à  SUSPeNSo

Eventuais audiências com as autoridades do órgão
serão realizadas de forma exclusivamente virtual

E
m decorrência dos re-
centes balanços epi-
demiológicos, que de-
monstram um quadro 
preocupante da pan-
demia de COVID-19, e 

em virtude da prorrogação da fase 
emergencial pelo Governo Estadu-
al no território paulista, o Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo 
(TCESP) decidiu suspender, por tem-
po indeterminado, os julgamentos e 
os prazos dos processos que trami-
tam de forma física.

A determinação, tomada pela 
Presidente do TCE, Conselheira 

Cristiana de Castro Moraes, em 31 
de março, na forma do Ato GP nº 
06/2021, não inclui representações 
que tratem de Exame Prévio de Edi-
tal e medidas cautelares de qualquer 
natureza (acesse a publicação).

Ao considerar necessária a adoção 
de medidas de preservação da saúde, 
com restrição de circulação de pesso-
as nas dependências da instituição, 
também permanecerão suspensos o 
agendamento presencial e o pedido 
de vista – pelas partes interessadas, 
seus procuradores ou representantes 
– nos Cartórios dos Conselheiros e no 
Corpo de Auditores.

Eventuais audiências com as auto-
ridades do órgão serão realizadas de 
forma exclusivamente virtual, quan-

do solicitadas com a devida antece-
dência junto ao respectivo gabinete.

tElEtrAbAlhO
A Presidente do TCESP, por meio 

do Ato GP nº 07/2021, publicado 
na Imprensa Oficial de quinta-feira 
(1/4), determinou também a prorro-
gação do regime exclusivo de tele-
trabalho para os servidores.

A medida suspende, até 18 de 
abril, o expediente presencial em 
todas as dependências do órgão, na 
Capital e nas 20 Unidades Regionais 
(URs) localizadas no interior e no li-
toral do Estado. A determinação leva 
em conta que a adoção do home of-
fice, com uso intensivo de soluções 
de Tecnologia da Informação, não 
acarretou prejuízo ao cumprimento 

das atividades próprias da compe-
tência do TCE.

Somente poderão circular nas de-
pendências do Tribunal de Contas 
profissionais autorizados que este-
jam vinculados a áreas essenciais 
para a administração e o funciona-
mento da Corte. No período, todo 
atendimento será realizado de forma 
remota e eletrônica.

O Sistema de Protocolo Digital, 
para o encaminhamento e o recebi-
mento de processos, permanecerá 
disponível. A realização de audito-
rias, bem como as sessões de julga-
mento das Câmaras e do Tribunal 
Pleno também ocorrerão dentro da 
normalidade, usando a tecnologia 
de videoconferência.

 Da ReDAção

contato@oextra.net
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Prazo para contestar 
auxílio emergencial 
negado vai até o dia 12

à  BeNeFÍCIo

Pedidos devem ser feitos na página da Dataprev na internet

O 
trabalhador que 
teve a nova roda-
da do auxílio emer-
gencial negada tem 
até 12 de abril para 
contestar a decisão, 

informou o Ministério da Cidadania. 
Os pedidos devem ser feitos no Por-
tal de Consultas da Dataprev, que 
fornece a relação de quem teve o 
benefício liberado em 2021.

A contestação, no entanto, não 
pode ser feita por qualquer bene-
ficiário. Só pode pedir a reativação 
do benefício quem recebia o auxí-
lio emergencial de R$ 600 ou a ex-
tensão de R$ 300 em dezembro do 
ano passado. O prazo para novos 
pedidos de benefícios acabou em 
3 de julho do ano passado e não foi 
reaberto para a nova rodada.

O pedido de contestação pode 
ser feito após o trabalhador fazer a 
consulta no site da Dataprev, esta-
tal que cadastra os dados dos be-
neficiários, e constatar que teve o 
benefício cancelado. Caso o resulta-
do dê “inelegível”, a própria página 
oferecerá a opção de “contestar”, 
bastando o trabalhador clicar no 
botão correspondente.

O sistema aceitará somente pe-
didos considerados passíveis de 
contestação, que permitem a atu-
alização das bases de dados da 

Dataprev, como data de nascimen-
to errada, CPF não identificado e 
informações incorretas sobre vín-
culos empregatícios e recebimento 
de outros benefícios sociais e tra-
balhistas. O prazo de contestação 
começou no dia 2 e seguirá por dez 
dias corridos, até o próximo dia 12.

rEAvAliAÇÃO
O Ministério da Cidadania tam-

bém esclarece que, mesmo após 
o recebimento da primeira par-

cela, o auxílio emergencial pode 
ser cancelado. O governo fará um 
pente fino constante para verifi-
car eventuais inconsistências ou 
irregularidades no pagamento do 
benefício.

Caso o pagamento seja cancela-
do, o beneficiário também poderá 
contestar a decisão no site da Data-
prev. Também é possível reverter o 
cancelamento por meio de decisão 
judicial ou de processamentos de 

ofício realizados pelo Ministério da 
Cidadania.

A Agência Brasil elaborou um guia 
de perguntas e respostas sobre o au-
xílio emergencial. Entre as dúvidas 
que o beneficiário pode tirar estão os 
critérios para receber o benefício, a 
regularização do CPF e os critérios 
de desempate dentro da mesma fa-
mília para ter acesso ao auxílio.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

O pedido de contestação pode ser feito após o trabalhador fazer a consulta no site da Dataprev 

Foto: Divulgação
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Fernandópolis abre
20 vagas para contratação 
de profissionais da saúde

à  oPoRTUNIDADe

A contratação será pelo prazo de 3 meses, podendo ser prorrogada pelo período de um ano

A 
Prefeitura de Fer-
nandópolis abriu 
inscrições para a 
contratação tempo-
rária de enfermeiro 
e técnico de enfer-

magem para atuar nas unidades de 
saúde que farão atendimento ambu-
latorial enquanto a UPA é utilizada 
para atendimento de Covid-19.

Informações dão conta de que, ao 
todo, são 20 vagas com carga horária 
de 40 horas semanais. 5 vagas são 
para enfermeiros, com salário de R$ 
3.516,14.

Ainda de acordo com a prefeitura, 
para os técnicos de enfermagem 
são 15 vagas disponíveis. O salário 
é de R$ 2.078,51 e os profissionais 
devem comprovar a conclusão do en-
sino médio e a realização do curso na 
área de análises clínicas.

A contratação será pelo prazo de 3 
meses, podendo ser prorrogada pelo 
período de um ano.      

 Da ReDAção

contato@oextra.net
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Duas Pontes repassa cerca 
de R$ 39 mil à unidade de 
Covid-19 da Santa Casa

à  AJUDA

O montante será usado para a compra de enxoval e rouparia

Nesta quarta-feira, dia 7, o provedor da Santa Casa Fernandópolis, Marcus Chaer, nas redes sociais, agradeceu Zé Mamão, prefeito de São 
João das Duas Pontes, município localizado a 20 quilômetros de Fernandópolis, pelo repasse de R$ 39.147,68.   O montante será usado para a 
compra de enxoval e rouparia, e para melhoria de infraestrutura da unidade que recebe pacientes da Covid-19.  Para continuar a luta contra 
a Covid-19, a Santa Casa Fernandópolis vem recebendo o apoio de diversas Prefeituras da região. 
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Fernandópolis inicia 
implantação da usina 
de oxigênio na UPA

à  CoMBATe A CovID-19

Unidade será uma das únicas do Brasil a contar 
com estrutura própria de produção de oxigênio

Foto: Reprodução

A 
Prefeitura de Fernan-
dópolis deu início 
nesta quarta-feira 
07, a mais uma im-
portante contribui-
ção para o trata-

mento das pessoas contaminadas 
com a Covid-19. A UPA – Unidade de 
Pronto Atendimento passa a contar 
com uma usina própria de oxigênio 

hospitalar, que dará suporte no aten-
dimento aos pacientes de Fernandó-
polis e região que são atendidos na 
unidade.

“A UPA de Fernandópolis é uma 
das primeiras cidades do Brasil 
que contará com uma usina pró-
pria de oxigênio, dando uma maior 
segurança diuturnamente a todos 
os nossos pacientes atendidos que 
necessitarem do produto. Isso é 
uma grande conquista para Fer-
nandópolis nesse momento em 

que estamos trabalhando tanto 
no combate e controle ao corona-
vírus. Agradeço a todos os nossos 
parceiros, colaboradores e empre-
sários que contribuíram para a re-
alização dessa conquista. Nossa 
previsão é que até o final, no mais 
tardar no início da próxima sema-
na já esteja pronta”, disse o pre-
feito André Pessuto.

“Hoje, a maior dificuldade que 
todos os municípios passam é o 
abastecimento e carregamento de 

oxigênio. Normalmente a UPA de 
Fernandópolis gasta em torno de 
18 cilindros de oxigênio por mês e 
nesse período tão intenso da pande-
mia, com o aumento de casos graves 
da Covid-19, gastamos mais de 25 
cilindros por dia. A usina vem pra 
resolver esse grande problema, vai 
estar interligada em toda rede de 
oxigênio da UPA. Acreditamos mui-
to que nossa demanda vai diminuir”, 
completou o secretário de Saúde, 
Ivan Veronesi.

Equipamentos chegando de Curitiba/PR na tarde desta quarta-feira, 07

 SeCoM

Prefeitura de Fernandópolis
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Macedônia recebe 
doações de testes para 
Covid-19 do Sindicato 
Rural de Fernandópolis

à  ATRAvéS DE PARCeRIA

Inicialmente 500 testes rápidos foram doados para o município

A
través de uma par-
ceria com Sindicato 
Rural de Fernandó-
polis, o prefeito Re-
ginaldo Marcomini, 
esteve nesta quar-

ta-feira, 07, fechando uma parceria 

para realização de testes rápidos 
para COVID-19 na população de 
Macedônia. A secretária de saúde 
municipal, Mariangela Giacomini, 
também esteve acompanhando o 
prefeito.

A iniciativa também teve a co-
laboração da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Estado de 
São Paulo (FAESP) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural 
(SENAR).

Inicialmente 500 testes rápidos 
foram doados para o município. O 
setor de saúde fará os testes dos fun-
cionários públicos e munícipes que 
apresentem sintomas gripais.

 O prefeito Marcomini agradeceu a 
doação e já reiterou pedidos de mais 
testes.

“Em nome do presidente do Sindi-
cato Rural de Fernandópolis, Marcos 
Mazetti, Agradecemos as doações. 
Estão vindo em boa hora e tão logo 
acabar, estaremos solicitando mais. 
Estendo os agradecimentos também 
ao superintendente do SENAR-SP, 
Mario Biral e também ao presidente 
da FAESP, Fábio Meirelles”, finalizou 
Marcomini.

O setor de saúde fará os testes dos funcionários públicos e munícipes que apresentem sintomas gripais

Foto: Reprodução
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Meridiano registra 
queda de novos casos de 
Covid-19 após lockdown

à  ReSUlTADo DE MeDIDA

Segundo a Prefeitura, durante a fase restritiva o
município registrou apenas 9 casos positivos da doença

A 
Prefeitura de Me-
ridiano, por meio 
da Secretaria da 
Saúde, durante a 
semana, divulgou 
que os números da 

Covid-19 no município, situado a 14 
quilômetros de Fernandópolis, dimi-
nuíram consideravelmente.

De acordo com a Administração 
Municipal, ainda é preciso que a po-
pulação faça a sua parte para que 
o coronavírus não se propague. Du-
rante a fase restritiva o município 
registrou apenas 9 casos positivos 
da doença.

“Sabemos que a semana foi difí-
cil, extenuante, mas continuamos 
acreditando que, com a união dos 
poderes Executivo e Legislativo, 
juntamente com a sociedade or-
ganizada e todos que trabalharam 
nas barreiras sanitárias, vamos 
vencer este mal”, cita a nota da 
Prefeitura.

“FEchADA” POr 7 DiAS
A cidade de Meridiano foi “fe-

chada” por 7 dias, no último dia 
28. A situação havia sido baseada 
na não melhora dos casos de Co-
vid-19 no município. O “fechamen-
to”, ocorrido por meio de barreiras 
sanitárias, instaladas em várias 
entradas do município, durou uma 
semana.

De acordo com a Secretaria Muni-
cipal de Saúde, Meridiano acumula, 
até o momento, 444 casos positivos 
de coronavírus. São 19 óbitos regis-
trados por causa da doença desde 
o início da pandemia.

 Da ReDAção

contato@oextra.net

Mais agilidade no atendimento
Fale conosco pelo

WhatsApp: (17) 99177-2555
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à  BoleTIM

à  ReGIão

Outros 26 pacientes 
tiveram diagnóstico 
positivo para
a doença

Outros 260 casos positivos também foram confirmados

Três fernandopolenses 
morrem nesta quarta 
devido ao coronavírus

Rio Preto: 23 novas 
vítimas vêm a óbito em 
decorrência da Covid

O 
Boletim Epidemioló-
gico de Fernandópo-
lis desta quarta-fei-
ra, 07, traz mais 26 
casos positivos para 
coronavírus. O muni-

cípio soma agora 7.863 infectados.
O informativo traz ainda 19.459 

testes negativos e 6.945 pacientes 
curados da doença. Os casos trata-
dos como suspeitos são 172.

Também foram registrados mais 
três óbitos no município em decor-
rência da doença. São eles: três ho-
mens, um de 28 e um de 36 anos, 
que estavam internados na cidade 
de Votuporanga, e um de 86 anos, 

 Da ReDAção

contato@oextra.net

que estava hospitalizado em São 
José do Rio Preto. Todos tinham co-
morbidades. Fernandópolis chega 
agora a 157 mortos por Covid-19.

Conforme deliberação da Secre-
taria Estadual da Saúde, todas as 
pessoas com síndromes gripais são 
testadas por meio da coleta de exa-

mes para o Covid-19. A testagem é 
realizada de acordo com o período 
de início dos sintomas, por PCR ou 
Teste Rápido.

A Secretária de Saúde de Rio Pre-
to atualizou nesta quarta-feira, 7 de 
abril, os dados sobre a pandemia 

de Covid-19. Foram registrados 260 
novos casos positivos da doença, 
totalizando 59.090 desde o início da 
pandemia.

23 novos óbitos provocados pela 
doença foram registrados desde a 

última atualização, chegando ao to-
tal de 1.616

No momento, 409 pacientes de São 
José do Rio Preto estão internados 
com Covid-19, sendo que 238 deles 
estão na UTI e 171 sendo tratados na 

enfermaria. Outros 280 pacientes da 
região estão internados, são 165 na 
UTI e 115 em enfermaria.

Dos 59.090 casos confirmados, 
52.452 pacientes já são considera-
dos recuperados da doença.

 Da ReDAção

contato@oextra.net
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Santa Casa tem
31 pacientes internados 
na ala para coronavírus

Outros 6 pacientes 
estão em UTI geral, 

pois já passaram 
do período de 

transmissão
da doença A 

UTI própria para co-
ronavírus da Santa 
Casa de Fernandó-
polis tinha nesta 
quarta-feira, 07 de 
abril, 18 pacientes 

com a doença internados na ala.
Outros 13 casos confirmados es-

tavam na enfermaria, e mais 06 pa-
cientes se recuperam internados 
em UTI geral, pois já passaram do 
período de transmissão da doença, 
mas ainda enfrentam complicações.

Na terça-feira, 06, o número de in-
ternados na ala chegou a cair para 

29, mas voltou a aumentar nesta 
quarta-feira.

Os dados constantes no informati-
vo referem-se ao registro do número 
de pacientes internados no horário 
base de sua elaboração, conforme 
controle do Núcleo Hospitalar de 
Epidemiologia da Santa Casa Fer-
nandópolis.

 Da ReDAção
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à  oCUPAção
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Jales registra 35 casos 
positivos de Covid-19

à  NAS ÚlTIMAS 24 HoRAS

Não foram registradas novas mortes em decorrência da doença no período

N
esta quarta-feira, 07, 
a Vigilância Epide-
miológica informa 
que registrou 101 
notificações de ca-
sos suspeitos para 

a Covid-19, nas últimas 24 horas.
Entre estes casos ou os notifica-

dos anteriormente e que aguardam 
resultados de exames, 22 testaram 
como negativos e 35 receberam re-
sultados positivos.

Os casos positivos foram diagnos-
ticados em: uma criança de 2 e duas 
de 9 anos; jovens de 14, 16 e 17 anos; 
mulheres de 20, 29, 31, 34 (três), 36, 
43, 48, 49 (três), 52, 53, 56, 61, 63 e 
64 anos; homens de 32, 34, 38, 43, 46, 
52, 53, 61, 63 e 72 (dois) anos.

As unidades notificadoras des-
tes casos confirmados são: Arapuã 
(01), Jacb (08), Municipal (03), Novo 
Mundo (02), Núcleo Central de Saú-
de (08), Oiti (01), Paraíso (01), Roque 
Viola (05), Rural (01), São Jorge (01) 
e Uniamérica (04).

Mais 37 pessoas foram recupera-
das da doença e liberadas do isola-
mento domiciliar. Atualmente Jales 
tem 4.446 pacientes curados.

 Da ReDAção
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Governo de SP anuncia 
vacinação contra Covid 
para idosos de 65 a 67 anos
Imunização de novas faixas começa nos dias 14 e 21
com chegada de vacinas da Fiocruz nesta semana

à  IMUNIZAção

O 
Governador João 
Doria anunciou 
nesta quarta-fei-
ra (7) a ampliação 
da campanha de 
vacinação contra 

Covid-19 para idosos com idade 
entre 65 e 67 anos ainda em abril. 
O novo grupo totaliza 1,11 milhão 
de pessoas. O avanço da campa-
nha depende da chegada das vaci-
nas da Fiocruz ainda nesta semana 
para êxito no cronograma definido 
pelo PEI (Plano Estadual de Imu-
nização).

O objetivo é iniciar a vacinação de 
pessoas de 67 anos (350 mil pesso-
as) no próximo dia 14. Uma sema-
na depois, no dia 21, outras 760 mil 
pessoas com 65 e 66 anos poderão 
receber a primeira dose.

“Tenho visitado postos de vacina-
ção pela manhã, logo na abertura, 
e a cada vez fico mais sensibilizado 
ao ver pessoas de mais idade sen-
do vacinadas, felizes e alegres. São 
pessoas que querem viver e estar 
protegidas com a vacina”, afirmou 
o Governador.

“Agora a vacinação está avan-
çando para as pessoas de 65, 66 e 
67 anos e vamos continuar impul-
sionando o máximo possível, com 
a vacina do Butantan e outras que 
puderem ser adquiridas pelo Minis-
tério da Saúde”, reforçou Doria.

Nesta quarta, São Paulo ultrapas-
sou a marca de 7 milhões de doses 
já aplicadas na população do esta-
do. Às 12h45, o Vacinômetro marcou 
7.026.192 doses, somando 5.157.980 
de primeira dose e 1.868.212 da se-
gunda, o que significa que mais de 
1,8 milhão de pessoas já estão com 
o esquema vacinal completo.

Os resultados incluem novos pú-
blicos integrados à campanha em 
abril: os idosos de 68 anos, desde o 
dia 2, além dos profissionais das for-
ças de segurança que atuam em São 
Paulo e começaram a ser vacinados 
na última segunda (5). Na próxima 
segunda (12), o cronograma inclui 
os trabalhadores da educação bási-
ca de escolas públicas e privadas a 
partir de 47 anos.

”Como disse o Governador, é a 
vacinação chegando ao braço de 
quem realmente precisa e da po-
pulação mais vulnerável à doença”, 
declarou a Coordenadora Geral do 
Programa Estadual e Imunização, 
Regiane de Paula.

Todas as pessoas que integram 
os públicos da campanha podem 
acessar o site Vacina Já (vacinaja.
sp.gov.br) para confirmar o pré-ca-
dastro. O preenchimento do for-
mulário leva de um a três minutos 

e economiza até 90% do tempo de 
atendimento nos postos de vaci-
nação. O pré-cadastro não é obri-
gatório, mas facilita o trabalho dos 
profissionais da saúde e beneficia 
a população atendida.

vAcinA DO bUtAntAn
Na manhã desta quarta, Doria par-

ticipou da entrega de mais 1 milhão 
de doses da vacina do Instituto Bu-
tantan contra o coronavírus para o 
Brasil, totalizando 38,2 milhões for-
necidas ao PNI (Programa Nacional 
de Imunizações). A cada dez vaci-
nas utilizadas no país, pelo menos 
oito são do Butantan.

O montante já distribuído repre-
senta 83% das 46 milhões de doses 
contratadas pelo Ministério da Saú-
de até o final de abril. O Butantan 
trabalha para entregar outras 54 
milhões de doses até o dia 30 de 
agosto, totalizando 100 milhões de 
vacinas.

 Da ReDAção
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estado distribui
624 concentradores
de oxigênio para 
unidades hospitalares
Campanha de imunização dos profissionais de segurança pública teve início na segunda-feira

à  GoveRNo DE SP

O 
Governador João 
Doria anunciou nes-
ta quarta-feira, 8, a 
distribuição de 624 
concentradores de 
oxigênio para unida-

des hospitalares do Estado de São 
Paulo. Com investimentos do Go-
verno de São Paulo e da iniciativa 
privada, foram comprados mil apa-
relhos para fortalecer o atendimento 
de pacientes com COVID-19.

“Adquirimos aparelhos utilizados 
no apoio a pacientes menos graves, 
o que permite que respiradores de 
UTI (Unidade de Terapia Intensiva) 
possam ser destinados aos pacien-
tes mais graves. Isso cria um alívio 
e melhora a condição hospitalar da 
rede pública no Estado de São Pau-
lo”, disse Doria.

Dos mil concentradores de oxigê-
nio comprados, 624 estão no setor de 
cargas do Aeroporto Internacional 
de Guarulhos e serão distribuídos a 
hospitais nesta semana, conforme 
demanda que está sendo levantada. 
“Tivemos muitas empresas dedica-
das a esse momento para que não 
falte oxigênio”, afirmou a Secretária 
de Desenvolvimento Econômico, Pa-
trícia Ellen, a destacar o apoio inci-
sivo da iniciativa privada.

O Governador também anunciou 
a entrega de 540 cilindros de oxigê-
nio para municípios nas regiões da 
Baixada Santista, Vale do Paraíba, 
Araçatuba, São José do Rio Preto, 
Região Metropolitana, Campinas e 
Itapeva. Outros 400 equipamentos 
serão entregues nos próximos dias 
em cidades com necessidades emer-

genciais. Além destes, mais 1.060 
serão distribuídos nas semanas se-
guintes, alcançando todas as regi-
ões até o dia 30 de abril. No total, o 
Governo do Estado efetuou a compra 
de 2 mil cilindros de oxigênio.

O Governo de São Paulo organi-
zou uma ampla mobilização com a 
iniciativa privada para produção e 
distribuição de oxigênio. No total, 
34 municípios foram atendidos com 
lotes de cilindros: Lorena, Cruzeiro, 
Caçapava, Taubaté, Guaratinguetá, 
Santo Antônio do Pinhal, Guarujá, 
Bertioga, Santos, Birigui, Araçatuba, 
Auriflama, Andradina, Ilha Solteira, 
Ibirá, Mendonça, Penápolis, Nova 
Aliança, Mirassol, Mirassolândia, 
Neves Paulista, Orinduva, Santa 

Fé do Sul, Jales, Nhandeara, Valen-
til Gentil, Votuporanga, Mairiporã, 
Nazaré Paulista, Taquarituba, Buri, 
Itararé, Ribeirão Branco e Apiaí.

MObilizAÇÃO E APOiO
As Secretarias de Estado de Saúde, 

de Desenvolvimento Econômico e de 
Desenvolvimento Regional, a agên-
cia InvestSP e o Instituto Butantan 
trabalham em conjunto nessa inicia-
tiva. Grandes empresas aderiram ao 
chamamento para esforço conjunto no 
fornecimento de cilindros de oxigênio.

A Ambev confirmou a constru-
ção de uma usina exclusivamente 
dedicada ao envase de oxigênio na 
região de Ribeirão Preto para forne-
cimento gratuito à rede pública de 
saúde, em especial hospitais muni-

cipais. A Copagaz e Ultragaz tam-
bém se comprometeram a adaptar 
a frota de transporte de botijões de 
gás para distribuir os cilindros de 
oxigênio atendendo à logística das 
unidades de saúde. O acordo tam-
bém será executado sem custos para 
Estado e municípios.

cAMPAnhA DE DOAÇÃO
O Governo de São Paulo promove 

uma campanha de doação de cilin-
dros de oxigênio e convida empre-
sas, laboratórios de pesquisa e or-
ganizações para que possam doar 
ou emprestar os equipamentos. Para 
mais informações, o contato deve ser 
feito pelo e-mail doeO2@sp.gov.br.

Fonte: www.saopaulo.sp.gov.br
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ex-presidente da 
Câmara de valentim 
Gentil morre
vítima de Covid
Gustinho do Táxi foi vereador por diversos mandatos, 
e presidiu o Legislativo entre 2003 e 2004

à  FAleCIMeNTo

atos oficiais
TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVON°23/2021 CARTA CONVITE N°02/2021
RECONHEÇO a CARTA CONVITE N° 02/2021 fundamentada no art. 24, inciso II, da 

Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas atualizações posteriores e em consonância com 
o parecer jurídico acostado aos autos, para contratar com a empresaN.N.BERTANI SILVA-
ME inscrita sob o CNPJ:13.733.871/0001-66;referente à contratação de empresa do ramo 
para prestação de serviços junto ao departamento de esportes deste município, especialmen-
te na área de futebol, objetivando a execução do projeto “BOM DE BOLA”, promovido pe-
lo CRAS, atraves de atividade desportivas, no sentido de aolicar o ensino de futebol e me-
lhorar o condicionamento físico, piscicologico e social de crianças e adolescentes, inscritos 
no departamento de esportes, deste municipio no exercício de 2021..RATIFICO, conforme 
prescreve o art. 26 do Estatuto das Licitações, o Despacho do Sr.ADILSON MEDES, Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação, determinando que se proceda a publicação 
do devido extrato.

São João das Duas Pontes – SP, 07de Março de 2021
JOSé CARlOS CEzARE

Prefeito Municipal
Uma publicação: Quinta-feira, dia 08 de Abril de 2020.

O EXTRA.NET - Edição Nº 3.991.

F
aleceu Augusto Pinheiro, conheci-
do popularmente como Gustinho 
do Taxi, vítima da covid-19 em Va-
lentim Gentil.

Gustinho foi vereador por diver-
sos mandatos, e presidiu o Le-

gislativo Valentim-Gentilense no período de 
01/01/2003 a 31/12/2004, além de ser pai do 
atual presidente da Câmara Municipal, Fabiano 
Pinheiro.

Ele era também muito conhecido e admirado 
pela população pelo trabalho voluntário que 
realizava com os animais de rua e abandonados 
da nossa cidade.

O Município de Valentim Gentil, na figura 
do prefeito Adilson Segura, manifestou suas 
condolências a todos os familiares e amigos do 
saudoso Gustinho do Táxi e de todas as vítimas 
da Covid-19 no município.

Gustinho foi vereador por 
diversos mandatos, e presidiu o 
Legislativo de Valentim Gentil
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Recuperado da 
Covid-19, ex-Fefecê 
poderá estrear pelo 
votuporanguense
Murilo testou positivo para a doença 
logo que foi oficializado e na retomada do 
estadual, enfim poderá entrar em campo

à  SéRIe A3

C
ontratado em fevereiro 
como um dos princi-
pais reforços para a 
disputa do Campeo-
nato Paulista da Série 
A3, enfim, o atacante 

Murilo, revelado pelo São Paulo e ar-
tilheiro da Segundona de 2019 pelo 
Fernandópolis, poderá estrear pelo 
Votuporanguense. Isso porque, ele 
pegou Covid-19 logo nos primeiros 
dias de CAV e só agora está recu-
perado.

“A Covid para a gente que é atle-
ta é muito perigosa. Como no meu 
caso, eu passei mal nos três primei-
ros dias. É muito complicado tam-

bém, porque você vê tudo que está 
acontecendo e fica mal, tem bastan-
te medo. Acho que nós atletas temos 
que nos cuidar bastante, pois é mui-
to perigoso e graças a Deus estamos 
nos cuidando e deu certo da minha 
parte”, diz o atacante.

A única ida de Murilo a campo no 
CAV foi em um jogo-treino na pré-
temporada contra o Novorizontino 
e marcou um gol. Agora, ele já re-
tornou aos treinos e está focado na 
retomada do estadual para poder 
mostrar o seu futebol.Com uma vi-
tória, um empate e uma derrota nas 
primeiras três rodadas, o CAV apare-
ce na oitava posição com quatro pon-
tos. O próximo desafio, ainda sem 
data marcada, será contra o Comer-
cial, em casa, na Arena Plínio Marin.

Murilo, atacante do Votuporanguense
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Homem trans dá
à luz uma menina e 
realiza sonho do casal
Rodrigo e Ellen estão juntos há um ano e quatro meses e sonhavam com esse momento

à  FAMIlÍA

‘‘S
empre imaginava 
como ia ser o rosti-
nho dela, passamos 
nove meses na ex-
pectativa por esse 
momento”, diz Ro-

drigo Brayan da Silva ao descrever o 
nascimento da filha de parto normal. 
O homem trans deu à luz uma me-
nina em Montes Claros, no Norte de 
Minas, na madrugada dessa terça-
feira (6).

“Valeu muito a pena, porque hoje 
tenho a família que sempre sonhei 

e isso não tem preço. Quero estar 
sempre presente, trocar fralda, dar 
banho”.

A companheira Ellen Carine, que 
também é trans, esteve ao lado o 
tempo todo e acompanhou cada con-
tração do marido. Os dois chegaram 
ao hospital às 10h30 de segunda-fei-
ra. Rodrigo entrou em trabalho de 
parto após oito horas.

“Ele estava com 39 semanas, e a 
previsão era pra nascer no dia 12. 
Fomos pegos de surpresa quando 
chegamos no hospital e descobri-
mos que a bolsa tinha estourado. Foi 
preciso tomar medicamentos para 
induzir o parto, e as contrações co-

meçaram”, conta Ellen Carine Mar-
tins da Silva Maciel.

Mais algumas horas se passaram e 
a pequena Izabella Victória nasceu 
pesando 3.110 kg e com 50 centíme-
tros. Após cortar o cordão umbilical, 
a mãe teve a filha nos braços pela 
primeira vez.

“Assim que o bebê nasce, é colo-
cado pra ter contato com o corpo 
humano e decidimos que o contato 
seria comigo, que sou a mãe. Ela foi 
direto para o Rodrigo até o cordão 
umbilical ser cortado, depois veio 
para os meus braços e ficou uma 
hora comigo. Tudo que estava acon-
tecendo parecia um conto de mági-

ca, a equipe do hospital foi incrível. 
Só saía lágrimas”.

“Fiquei tranquilo durante o parto 
e deu tudo certo. Mantive a calma 
o tempo todo, só fechava o olho e 
pedia a Deus pra passar logo. Po-
der segurar ela pela primeira vez 
foi um alívio, por ter dado tudo 
certo e ver que minha filha estava 
bem. Agora só pensamos em ir pra 
casa, pra conhecer o cantinho dela 
e dar muito carinho e atenção”, 
disse Rodrigo, que ainda estava 
no hospital quando conversou com 
o G1.

Fonte: g1.globo.com

Rodrigo engravidou de forma natural e deu à luz Izabella nessa terça-feira

Foto: Arquivo pessoal
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horóscopo
ÁriES
Aproveite esta fase com vá-
rios planetas em seu signo 

para avaliar escolhas e objetivos pes-
soais. O dia trará novas amizades e no-
vidades na equipe. Firme contatos, cir-
cule nas redes e amplie relações. As 
comunicações continuarão aceleradas 
e produtivas. Bom período para estu-
dos e pesquisa de mercado. Aprenda 
novas linguagens e ganhe dinamismo. 
Entendimento no amor.

tOUrO
Lance um projeto profissio-
nal ou aproveite oportunida-

de para expandir a atuação e alavancar 
a carreira. Um caminho atraente para 
o futuro se abrirá, hoje. Apesar da vida 
parecer confusa, a fase será de suces-
so nos empreendimentos e na área fi-
nanceira. Faça um balanço dos últimos 
tempos e aumente a sintonia com a for-
ça interior. Crenças mudarão. Expanda 
a consciência e firme valores.

gêMEOS
Amizades motivadoras fa-
rão diferença no seu dia. 

Brilho, prestígio e esperanças não fal-
tarão hoje. Some forças com a equipe, 
amigos, par e embarque numa onda de 
energia positiva. Aproveite a fase de co-
ragem e de poder pessoal, com Marte 
em seu signo e parta para a ação. Bom 
momento para tomar decisões de vida, 
abrir caminhos e impulsionar novos pro-
jetos. Confiança no amor.

câncEr
Brilho, poder e prestígio pro-
fissional darão satisfação e 

força para você estabelecer metas mais 
altas. O dia convidará à privacidade. Vi-
sualize as mudanças que deseja para o 
futuro e crie planos para a vida íntima. 
Se estiver só, ambiente diferente favo-
recerá o amor. Critérios de escolha se-
rão mais exigentes. Aposte só no que 
poderá dar certo. Carreira em ascen-
são. Fortaleça sua posição.

lEÃO
Lindo momento no amor e 
nas amizades. Algo do des-

tino abrirá portas. Espere por um convite 
especial de longe ou proposta de ativi-
dade em outra localidade. As conexões 
de hoje levantarão o astral e apontarão 
caminhos atraentes. Deixe a documen-
tação em ordem e prepare o coração pa-
ra novas experiências. Dia de sorte! So-
luções chegarão de maneira inesperada 
e alargarão horizontes.

virgEM
Dia de oportunidades no 
trabalho. Conquiste clien-

tes, a simpatia do chefe ou avalie uma 
proposta que chegará repentinamente. 
Apesar da rotina exigente, novas ativi-
dade serão atrativas e abrirão campo 
para mudanças positivas no lifestyle. 
Espere por conquistas na carreira nes-
ta fase. Você poderá fazer uma grande 
mudança e dar nova direção à vida. As-
suma hábitos saudáveis.

librA
Com trabalho remoto, será 
possível se isolar num lugar 

perto da natureza, cuidar da energia, 
manter a saúde protegida e restaurar as 
forças. O dia trará decisões de viagem, 
conexões com pessoas de longe e muita 
criatividade. O coração ficará tranquilo, 
com segurança nos relacionamentos e 
novos projetos pessoais. As comunica-
ções fluirão bem. Amor com mais diálo-
go, entendimento e harmonia.

EScOrPiÃO
Demandas da casa e da fa-
mília ocuparão tempo, ho-

je. Divergências no trabalho poderão 
ser resolvidas com paciência, atenção 
aos relacionamentos e espírito colabo-
rativo. Momento importante para for-
talecer a saúde com rotina disciplinada 
e cuidados corporais. Conte com maior 
poder de organização. À noite, embar-
que num clima romântico e envolven-
te, a Lua intensificará o amor.

SAgitÁriO 
Conversas animadas e so-
luções originais envolve-

rão o dia numa atmosfera mais alegre, 
apesar das pressões financeiras e res-
trições continuarem. Discussões sobre 
a vida em tempos de pandemia aborda-
rão valores e novos conceitos. Estude, 
reflita, pesquise informações e amplie 
o repertório. Novos projetos trarão em-
polgação, mesmo que você tenha que 
esperar por melhores condições.

cAPricórniO
Decisões financeiras e pers-
pectivas positivas de traba-

lho darão segurança. Faça acordos com 
a família e estabilize o orçamento. Uma 
transação imobiliária terá andamento 
positivo. Hora de equilibrar as contas 
e evitar gastos imprevistos. Mudanças 
na casa ou no projeto de vida permiti-
rão maior organização. Aproveite para 
se desfazer do que não tem utilidade e 
dar leveza aos espaços.

AqUÁriO
Fortaleça a identidade e jo-
gue a autoestima para ci-

ma. Com Lua em seu signo durante o 
dia, cuidar da saúde, das necessida-
des pessoais e investir na sua imagem 
será essencial. O bom humor estará de 
volta, apesar das angústias provoca-
das pela pandemia. Amplie comunica-
ções e contatos e descubra novos focos 
de interesse. Fase de aprendizado e de 
entendimento nas relações.

PEiXES
Cultive a serenidade. Tudo 
fluirá positivamente nesta 

fase de estabilidade afetiva e material. 
Se planejar direitinho, você poderá in-
vestir em mais conforto e dar segurança 
à família. Mesmo com aumento de des-
pesas, o orçamento se manterá equili-
brado. Ligue o radar nas oportunidades. 
Você fará bons negócios em compras, 
acordos com parceiros e transações imo-
biliárias. Realize sonhos!
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MAlhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Nat e Duca discutem na frente de Bianca, e Cobra se 
aproxima para ajudar a lutadora. Bete acolhe Mari 
em sua casa. Lucrécia percebe o sumiço da bailari-
na de sua caixa de música. Jade procura Cobra e en-
contra sua bailarina. Pedro pede Karina em namoro 
na frente de todos da academia. Assustada com um 
ataque de raiva de Cobra, Jade foge da QG sem le-
var sua bailarina. Bianca incentiva Pedro a falar com 
Karina a sós. Marcelo fica tenso na presença de Ro-
berta. Cobra vai atrás de Jade na Ribalta com a bai-
larina nas mãos. Dalva pede para Duca abandonar 
a investigação sobre a morte de Alan. Lírio vê Jade 
se despedindo de Cobra e se aproxima sem ser per-
cebido. Marcelo sonha com Roberta. 

SAlvE-SE qUEM PUDEr
Quinta-feira, 19h15

Rafael se emociona quando Alexia/Josimara repro-
duz o áudio gravado por Kyra. Juan convence Mário 
a participar do concurso de culinária promovido por 
Martinez. Alexia/Josimara assiste à entrevista de Pe-
tra e fica revoltada com o depoimento da irmã. Ma-
rieta simpatiza com Alexia/Josimara. Tammy tenta 
convencer Bia a se afastar de Tarantino. Alexia/Jo-
simara garante a Kyra que Rafael continua apaixo-
nado por ela. Gabi beija Juan, que não corresponde. 
Luna/Fiona lembra de Téo. Dionice incentiva Bia a 
namorar Tarantino. Téo e Úrsula discutem. Tammy 
seduz Tarantino no vestiário do ginásio. Domini-
que elogia Renzo por seu trabalho. Alan apresenta 
Kyra/Cleyde, a nova babá das crianças, para Petra.

A viDA DA gEntE 
Quinta-feira, 18h00

Lourenço se surpreende com o valor do cheque 
que Jonas lhe dá. Nina convida Rodrigo para dor-
mir em sua casa. Iná se prejudica com o atraso de 
Rodrigo. Cris fica radiante quando Jonas afirma 
que vai resolver seu problema para engravidar. 
Lúcio leva Eva para a reunião no grupo de apoio. 
Laudelino se recusa a contar para Lorena o que 
está acontecendo. Rodrigo chega em casa e ten-
ta se explicar para Iná. Lourenço pensa em acei-
tar a proposta de Jonas e Celina pede o divórcio. 
Dora e Marcos viajam para pousada e prometem 
assumir relação. Vitória reclama por ter ido bus-
car as filhas no colégio. Rodrigo se desculpa com 
Manuela. Lourenço aceita a proposta de Jonas.

chiqUititAS 
Quinta-feira, 20h30

Armando apresenta o projeto do super açúcar ao in-
vés do projeto selecionado por Junior, com alimen-
tos saudáveis. Bruno chega em casa e vê Carol. A 
diretora do orfanato fala sobre as reclamações de 
Dani e pede para Bruno dar mais atenção a filha. 
Maria Cecília chega a reunião, que já foi finaliza-
da. Armando finge que todos preferiram a propos-
ta dele, porém, na verdade, ele nem apresentou a 
proposta correta. Junior fica nervoso ao saber do 
ocorrido. Érica é cortada do roteiro da série por ser 
considerada a pior e mais insuportável atriz que o 
diretor (Renato Scarpin) já conheceu. Neco e Maria 
veem Matilde com creme verde facial e acham que 
se trata de algo relacionado a ela ser uma bruxa.

gênESiS
Quinta-feira, 20h50

Abrão é enganado por Lúcifer. A caravana de 
Abrão chega à Canaã, mas eles têm uma surpresa 
desagradável. O faraó descobre que suas duas es-
posas estão grávidas. Abrão conversa com Man-
re, Escol e Aner. Ele agradece a hospitalidade. An-
ziety se declara para Agar. Abrão reclama da ideia 
de Sarai em ter filho com outra esposa. Deus diz ter 
encontrado em Abrão o que procurava. Agar é sur-
preendida por Khen. Lúcifer descobre que Deus fa-
rá Abrão Pai de uma grande nação. Abrão fica ali-
viado ao ouvir o Senhor.

AMOr DE MÃE
Quinta-feira, 21h00

Os resumos de 7 a 10 de abril não serão divulga-
dos pela emissora.

resumo de novelas
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Rodolffo diz estar 
arrependido por 
comparação feita com
o cabelo de João
‘Fiz um comentário idiota’, afirmou após ser eliminado no Paredão

à  BBB

‘‘E
stou arrependido. 
Não aplaudo o que 
eu fiz”. Essa foi a 
reação de Rodolf-
fo sobre o episódio 
em que comparou 

o cabelo de João Luiz com a peruca 
de um homem das cavernas. A com-
paração, apontada como racista nas 
redes sociais, contribuiu para a saída 
do cantor sertanejo do BBB 21 (Glo-
bo), na noite desta terça-feira, 6.

Como previsto pela enquete do F5, 

Rodolffo foi eliminado no Paredão, o 
décimo do Big Brother Brasil 21. O can-
tor sertanejo foi quem mais teve votos 
(50,48%) para deixar a casa e está fora 
da disputa por R$ 1,5 milhão.

Em entrevista ao Gshow, ele voltou 
a dizer que vem de um mundo restri-
to e que é “chucro demais”. Por isso, 
ao entrar na casa pediu paciência e 
inteligência na hora de ser corrigido. 
“Fiz um comentário idiota”, disse.

Na entrevista após a eliminação, o 
cantor garantiu que não teve a inten-
ção de magoar o professor. A apre-
sentadora Ana Clara, no entanto, opi-
nou que o problema foi Rodolffo não 

ter pedido desculpa quando João fa-
lou para ele sobre a situação, no Jogo 
da Discórdia, na segunda-feira, 5.

Sobre o episódio, o cantor sertanejo 
disse ainda que concordou com o tra-
tamento dado pelo BBB 21, com uma 
explicação didática do apresentador 
Tiago Leifert. Antes de anunciar o eli-
minado no Paredão, Leifert explicou 
para Rodolffo a importância do cabelo 
black power do professor João Luiz.

Rodolffo disse que vai manter a 
amizade com Caio fora do BBB e que 
pretende deixar no passado as desa-
venças com Sarah e Gil. Ele negou a 
possibilidade de um romance com Sa-

rah. “Infelizmente não bateu”, disse.
Em uma frase comum a participantes 

do BBB, ele afirmou que sua estratégia 
no jogo foi ser ele mesmo. “Não armei, 
não articulei personalidade, nada”.

O pai de Rodolffo, Juarez Dias, fez 
uma participação ao vivo na entrevista 
e falou sobre o sucesso da carreira mu-
sical do filho durante o confinamento.

No final da entrevista, Rodolffo pe-
diu desculpas mais uma vez sobre o 
comentário com João. “Estou aqui 
assumindo os meus erros e para con-
sertá-los, assumir e ser de verdade”.

Fonte: f5.folha.uol.com.br

O cantor sertanejo foi quem mais teve votos (50,48%) para deixar a casa e está fora da disputa por R$ 1,5 milhão 

Foto: Reprodução
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Nascem filhos gêmeos 
do casal de jornalistas 
Andréia Sadi e André Rizek
Os dois meninos nasceram na manhã desta quarta-feira, 07

à  EM DATA SIMBÓlICA!

A
ndréia Sadi deu à 
luz os gêmeos João 
e Pedro, filhos de 
André Rizek. A in-
formação foi dada 
dentro do programa 

“Seleção SporTV”, do SporTV, canal 
em que Rizek trabalha.

Os dois meninos nasceram hoje 
pela manhã, segundo a colega de 
emissora Gabriela Moreira. Ela con-
tou que os dois nasceram pesando 
2,800 kg e 3,155 kg

O nascimento foi em uma data 
simbólica: hoje é comemorado o 
dia do jornalista, que é a profissão 
do casal.

Sadi e Rizek se conheceram atra-
vés do colega de GloboNews Guga 
Chacra. Em entrevista na segunda-
feira para Ana Maria Braga, Sadi 
lembrou como começou a relação 
entre os dois.

“A gente começou a se falar sobre 
assuntos jornalísticos depois desse 
evento e nada. Depois eu me separei 
e ele também se separou. Num dia, 
ele me mandou uma mensagem, eu 
li, teve uma prisão de um político e 
fui responder 10 dias depois. Achei 
que ele ia pensar que eu não queria 
nada”, contou.

Ela chegou a exibir a barriga da 
gravidez. A conversa foi antecipa-
da em razão da chance dos gêmeos 
nascerem durante a semana.

Amigos do casal de jornalistas ce-
lebraram a chegada de João e Pedro 

O nascimento foi em uma data 
simbólica: hoje é comemorado o 

dia do jornalista
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e a coincidência com a data da pro-
fissão.

A comentarista Natuza Nery disse 
que é uma tia feliz com o nascimen-
to.

“São lindos, grandes e chegaram 
no dia do jornalista, assim como a 
mamãe e o papai Rizek. Sou uma tia 
feliz”, escreveu

Fonte: tvefamosos.uol.com.br
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Parabéns e muitos anos de vida 
para ela, bruna de Andrade!

Um click especial do casal Fábio de Paula Melina gaetano!

laís gomes 
comemora a 
passagem de 
mais um ano 
de vida nesta 
quinta-feira. 
Parabéns!


