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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 13/01/22

 31°

 20°

10mm 
80%


chuva

92% 
43%

N 
14km/h


vento

05:52h 
19:07h

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

SEX - 14/01/22

 33°

 20°

12mm 
67%


chuva

91% 
39%

N 
9km/h


vento

05:53h 
19:07h

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

SÁB - 15/01/22
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 21°

0mm 
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74% 
30%
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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h

Sol com algumas nuvens. Não chove.
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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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Ouroeste altera 
data de retorno 
das atividades nas 
Creches Municipais
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Governo de 
São Paulo cria 23 
novos leitos para 
Covid na região

 Página A2
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Governo de SP planeja
retomar restrições a eventos
que geram aglomeração
Medida se deve à alta taxa de transmissibilidade
da variante Ômicron do coronavírus.                                                             Página A2

Covid: mais 158 casos no município
Número de infectados ativos em Fernandópolis é de 1.283; outros 979 pacientes aguardam resultados de exames

O Boletim Epidemio-
lógico divulgado 
nesta quarta-feira, 
12, registrou mais 
158 exames positi-

vos para Covid-19 em Fernandó-
polis. O número de infectados é 
de 15.357 e os casos ativos che-
garam a 1.283. Página A3

à  AGUARDANDO VACINAS

Fernandópolis 
está preparada 
para vacinar 
crianças contra 
Coronavírus
Secretaria Municipal de Saúde já 
possui todos os insumos e espera 
apenas a chegada dos imunizantes

A Prefeitura de Fernandópolis, 
por meio, da Secretaria Municipal 
de Saúde já está preparada para 
receber e iniciar a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos de idade. 

De acordo com o prefeito André 
Pessuto, toda a estrutura de in-
sumos utilizados durante a va-
cinação já está à disposição dos 
profissionais de saúde. Página A4

Votuporanga 
registra 
mais 206 
infectados; 
Jales 74

Páginas A3 e A5

à  COVID-19

à  CORONAVÍRUS

Quando procurar 
a UPA ou a UBS?
“As pessoas com sintomas leves não precisam 
entrar em desespero, podem se dirigir à unidade
de Saúde do seu bairro”, diz Antonilce Pansani, 
coordenadora da UPA de Fernandópolis. 

Estado inicia
pré-cadastro de 
crianças através
do Vacina Já
Preenchimento do formulário online 
garante mais agilidade no momento 
da imunização contra Covid-19

O Governo de São Paulo dis-
ponibilizou o pré-cadastro para 
vacinação do público infantil, 
na faixa etária de 5 a 11 anos, 
contra COVID-19. Pais e res-
ponsáveis já podem realizar o 

cadastramento no site “Vacina 
Já”. A estimativa é de que 4,3 
milhões de crianças comecem a 
ser vacinadas assim que as doses 
forem liberadas pelo Ministério 
da Saúde. Página A6

Página A4

HB atinge 100% de
ocupação em leitos
de enfermaria Covid
Todos estão ocupados; 
na UTI, há 22 vagas disponíveis.               Página A6

 

Adolescente 
de 15 anos
é detido 
com cerca de
3 quilos de 
maconha

Jovem é preso 
por tráfico 
pela DISE

Jovem foi abordado 
após tentar dispensar 
mochila com a droga

A prisão em flagrante 
aconteceu no bairro 
Bernardo Pessuto

Página A8

Página A8
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à  COVID-19

à  PANDEMIA

Estado planeja retomar restrições 
a eventos que geram aglomeração

Governo de São Paulo cria 23 novos 
leitos para Covid-19 na região

Medida se deve à alta taxa de transmissibilidade da variante Ômicron do coronavírus

Com o aumento da demanda por 
atendimento, SP cria novas vagas
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O governo de 
São Paulo 
pretende 
restringir 
novamente 

eventos com aglomera-
ções em todo o Estado 
devido à alta taxa de 
transmissibilidade da 
variante Ômicron do 
coronavírus.

“Não há, neste mo-
mento, nenhuma indi-
cação e necessidade 

de fechamento ou res-
trições ao comércio e 
setor de serviços, as-
sim como ao setor pro-
dutivo do agronegócio 
e da indústria. Há, sim, 
cautela e recomendação 
expressa para que as 
pessoas usem máscaras 
o tempo todo”, afirmou 
o governador paulista, 
João Doria (PSDB), na 
manhã de terça-feira.

Segundo ele, as restri-
ções a serem propostas 
e detalhadas oficial-

mente na quarta já fo-
ram apresentadas pelo 
Comitê, como medidas 
cautelares para impedi-
rem ainda mais o avan-
ço da variante Ômicron 
em São Paulo.

Na segunda-feira, 10, 
o Estado teve uma mé-
dia móvel de 2,4 mil no-
vos casos de covid, um 
aumento de 5.746% em 
relação a duas semanas 
atrás.

Fonte: sbtinterior.com

O governo de SP vai 
criar mais 23 leitos de 
enfermaria para aten-
dimento de pacientes 
com Covid-19, na região 
de São José do Rio Preto 
devido ao aumento da 
demanda por atendimen-
to, causado pela variante 
Ômicron. Serão dez leitos 
no Hospital de Base; oito 
na Santa Casa de Tanabi 
e cinco leitos na Santa 
Casa de José Bonifácio

A região de São José 
do Rio Preto conta atu-
almente com 179 leitos 

de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e 258 de 
enfermaria para aten-
dimentos exclusivos de 
Covid-19. 

O Hospital de Base, que 
atende 102 municípios da 
região, conta com 40 lei-
tos de enfermagem para 
rede pública.

A Secretaria Estadual 
de Saúde adiantou que o 
Departamento Regional 
de Saúde (DRS) tem mo-
nitorado diariamente o 
cenário epidemiológico 
da região para avaliar a 
possibilidade de ativar 
novos leitos.
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Fernandópolis registra mais 158 
infectados pela Covid nesta quarta
Ao todo, 979 pacientes 
aguardam resultados de exames; o 
número de casos ativos é de 1.283

O Boletim Epi-
d e m i o l ó -
gico divul-
gado nesta 
quarta-fei-

ra, 12, registrou mais 158 
exames positivos para 
Covid-19 em Fernandó-
polis. O número de in-
fectados é de 15.357 e os 
casos ativos chegaram a 
1.283. 

O informativo traz 
também 34.562 testes 
negativos e 13.718 pa-
cientes curados. O nú-

mero de casos suspeitos 
é de 979.

Até o momento, 356 
pessoas já morreram 
devido a complicações 
da Covid-19 no municí-
pio.

Conforme deliberação 
da Secretaria Estadual 
da Saúde, todas as pes-
soas 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.
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Jales tem 74 novos casos positivos 
Mais 42 pacientes foram considerados curados da doença

à  COVID-19

Nesta quarta-feira, 12 
de janeiro, de acordo 
com a Vigilância Epi-
demiológica de Jales, 
foram registradas 164 
notificações de casos 
suspeitos para o novo 
Coronavírus nas últimas 
24 horas.

Entre estes casos ou os 
notificados anteriormen-
te e que aguardam resul-
tados de exames, 37 tes-
taram como negativos e 
74 receberam resultados 
positivos.

Os casos positivos fo-
ram diagnosticados em: 
crianças de 2 (duas), 5, 
6, 8, 9 (duas) e 10 anos, 
adolescentes de 12, 16 e 
17 anos; mulheres de 19, 
21 (duas), 22 (duas), 23 
(duas), 24, 27, 29 (duas), 
30, 31, 36, 38, 39, 40, 
41, 42, 43 (duas), 44, 48 
(duas), 49, 50 (duas), 51, 
52, 53, 54 (duas), 60, 61 e 
81 anos; homens de 19, 
20, 21 (dois), 22, 23, 24, 
25, 27 (dois), 32, 33, 34 
(dois), 38, 41, 44 (dois), 
46, 47, 49, 52, 58, 59, 61, 
67 (dois) e 77 anos.

Os novos casos foram 
notificados através das 
unidades de referência 
do Arapuã (11), Oiti 
(15), Paraíso (2), Rural 
(2), São Jorge (4), Nú-
cleo Central de Saúde 
(11), Novo Mundo (5), 
Roque Viola (3), Muni-
cipal (17), Uniamérica 
(1) e Jacb (3).

Outros 42 pacientes 
foram considerados 
curados da covid-19 e 
liberados do isolamento 
domiciliar. Atualmente 
Jales contabiliza 8.508 
pacientes curados.

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



A4 | Saúde | QUINTA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2022  

à  AGUARDANDO VACINAS

à  ORIENTAçãO

Município já está preparado para 
vacinar crianças contra a Covid-19 

Saiba quando procurar a UPA ou 
a UBS em casos de Coronavírus

Secretaria Municipal de Saúde já possui todos os insumos e espera apenas a chegada dos imunizantes

“As pessoas com sintomas leves não precisam 
entrar em desespero, podem se dirigir à unidade
de Saúde do seu bairro”, diz Antonilce Pansani, 
coordenadora da UPA de Fernandópolis

A Prefeitura 
de Fernan-
dópolis, por 
meio, da Se-
cretaria Mu-

nicipal de Saúde já está 
preparada para receber 
e iniciar a vacinação das 
crianças de 5 a 11 anos 
de idade. De acordo com 
o prefeito André Pessuto, 
toda a estrutura de insu-
mos utilizados durante a 
vacinação já está à dis-
posição dos profissionais 
de saúde. “Nos prepara-
mos bem em 2021 para a 
chegada das vacinas com 
antecedência e agora já 
estamos antecedendo as 
ações visando a chegada 

da vacina para as crian-
ças”, destacou o prefeito. 

O secretário de saúde 
Ivan Veronesi destacou 
o trabalho que Fernandó-
polis vem desenvolvendo 
durante todo o período de 
vacinação. “Desde o iní-
cio da vacinação, nosso 
município esteve sempre 
entre as dez maiores cida-
des que vacinaram a sua 
população. Fizemos várias 
campanhas de incentivo, 
fizemos o trabalho da 
logística, nossos profis-
sionais de saúde foram 
fundamentais, e claro, a 
população fernandopo-
lense que literalmente 
entendeu a importância 
da vacinação”, comentou 
Veronesi. Secretário Municipal de Saúde, Ivan Veronesi

O diagnóstico precoce 
ainda é um fator deter-
minante para combater 
o coronavírus. A reco-
mendação da Secretaria 
Municipal da Saúde, em 
caso de sintomas com-
patíveis com a doença, 
tais como febre, tosse, 
dor de garganta e/ou 
coriza, com ou sem falta 
de ar, é que o indivíduo 
evite o contato físico 
com outras pessoas, já 
mantendo o isolamento e 
imediatamente buscan-
do tratamento médico. 
Quanto antes o diag-
nóstico correto for rea-
lizado, maiores serão as 
chances de sucesso no 
tratamento.

Porém, com o aumento 
de casos registrados nos 
últimos dias é essencial 
que os pacientes fiquem 
atentos no momento da 
procura por atendimen-

to, evitando que haja 
aglomeração e longas 
filas de espera.

Nos casos de confirma-
ção da doença já obtida 
por resultados de exa-
mes, ou até mesmo para 
as pessoas que estejam 
com suspeitas (como 
tosse, febre e coriza), 
porém ambos com sinto-
mas leves, a orientação 
é para que o paciente se 
dirija até a unidade de 
Saúde mais próxima de 
sua residência, que está 
preparada para prestar o 
atendimento adequado.

Já as pessoas com 
sintomas moderados ou 
graves devem procurar a 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) e caberá 
ao médico da unidade 
avaliar o paciente e de-
terminar o tratamento 
necessário

“Quem apresentar 
sintomas deve procurar 
uma unidade de Saúde, 

elas são a porta de en-
trada e têm condições 
de orientar, dar atendi-
mento e medicação sem 
que haja necessidade 
da pessoa ir na UPA”, 
comentou a coordena-
dora da Atenção Básica 
de Saúde no município, 
Viviani Domingos.

“As pessoas com sinto-
mas leves não precisam 
entrar em desespero, 
podem se dirigir à uni-
dade de Saúde do seu 
bairro, deixando a UPA 
para os casos que real-
mente necessitam de um 
cuidado redobrado, seja 
por meio de oxigenação, 
internação ou observa-
ção mais intensa. Desta 
forma vamos diminuir 
a fila de atendimento, 
podendo oferecer um 
melhor acolhimento em 
todos os setores”, expli-
cou Antonilce Pansani, 
coordenadora da UPA de 
Fernandópolis. 

A estimativa em Fer-
nandópolis é que sejam 
vacinadas 5.400 crianças. 
O início da vacinação 
vai seguir todos os pro-
tocolos e orientações da 
Secretaria de Estado da 
Saúde. “Essa nova onda 
da Covid está demons-
trando a eficácia das 
vacinas. Temos um alto 
índice de contaminação, 
porém, com baixíssimos 
índices de internações, 
ou seja, de casos graves. 
A grande maioria dos pa-
cientes demostram sinto-
mas leves. Por isso, rea-
firmamos a importância 
da vacinação em massa 
da população”, finalizou 
o secretário municipal de 
Saúde. 

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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(17) 99683-5814  (PARTIC.)

CONSÓRCIO CONTEMPLADO
CRÉDITO R$ 410 MIL

PARA COMPRA DE IMÓVEL /
CONSTR. / CAPITAL GIRO

QUERO R$ 45 MIL +  TRANSF.  DIV.
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à  PANDEMIA

à  AçÕES PREVENTIVAS

Votuporanga registra mais 206 
casos positivos para Coronavírus

Secretaria da Saúde envia ofício 
para diversos setores econômicos

Município possui 3 pacientes hospitalizados pela doença, todos em UTI

Objetivo é a conscientização para conter o avanço do vírus em Votuporanga

Os números 
da covid-19 
seguem es-
calando em 
Votuporan-

ga. De acordo com o Bo-
letim Oficial da Prefeitura 
de Votuporanga foram 
registrados 206 novos 
casos de Covid-19 na 
última terça-feira, totali-
zando 19.709 infectados. 

Segundo o boletim epi-
demiológico, são 3 pa-
cientes hospitalizados 
pela doença, todos em 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).   

O município contabili-
za 460 mortes causadas 
pelo novo coronavírus. 

Em Votuporanga, a 
Secretaria Municipal da 
Saúde segue intensifi-
cando os trabalhos de en-
frentamento e combate à 
Covid-19. Entre as ações 
determinadas pelo pre-
feito Jorge Seba, diante 
do aumento de casos, 
que também é registra-
do em outras regiões do 
mundo, o envio de ofícios 
para supermercados, res-

taurantes, academias e 
representantes do comér-
cio e da indústria, com 
orientação de medidas 
preventivas que precisam 
ser intensificadas.

“Todos esses estabele-
cimentos são importantes 
parceiros nesse combate, 
já que recebem inúmeras 
pessoas. Eles podem nos 
ajudar reforçando alguns 
cuidados e também con-
tribuindo na sensibiliza-
ção, para que todos vol-

tem a aderir ações como 
uso correto de máscara, 
higienização das mãos 
e respeito ao distancia-
mento social”, explicou 
a secretária municipal da 
Saúde, Ivonete Félix.

O ofício que começou 
a ser enviado nesta ter-
ça-feira, 11, relembra as 
ações que precisam ser 
seguidas para a seguran-
ça sanitária de clientes e 
equipe de trabalho, como 
o distanciamento de no 

mínimo um metro entre 
as pessoas em filas e tam-
bém nas dependências 
do estabelecimento. Tam-
bém é preciso disponibi-
lizar álcool em gel 70%, 
aferição da temperatura 
corporal, além da obri-
gatoriedade do uso de 
máscara.

O documento reforça 
ainda que é preciso inten-
sificar a higienização peri-
ódica de equipamentos e 
estruturas de uso comum, 

como aparelhos de aca-
demia, carrinhos e cestas 
de supermercados, má-
quinas de cartão. Entre 
as medidas preventivas, 
também estão manter o 
ambiente ventilado, com 
portas e janelas abertas, 
além de espalhar cartazes 
sobre a exigência do uso 
da máscara conforme o 
Decreto Estadual 64.959, 
de 4 de maio de 2020.

Na última semana, a 
Prefeitura de Votupo-

ranga publicou um novo 
decreto com regras para 
a realização de eventos, 
como formaturas, casa-
mentos, entre outros. 
Organizadores que des-
cumprirem as normas po-
derão ser multados, como 
as autuações aplicadas 
no sábado (8/1), pelas 
equipes de Vigilância 
Sanitária e Fiscalização.

Fonte: www.
votuporanga.sp.gov.br

 Da REDAçãO
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Ouroeste altera data de retorno das 
atividades nas Creches Municipais

Estado inicia pré-
cadastro de crianças
através do Vacina Já

HB atinge 100% de
ocupação em leitos
de enfermaria Covid

Data do retorno das atividades foi alterada de 18/01 para 02/02 devido ao avanço dos casos de Covid-19

Preenchimento do formulário online garante mais
agilidade no momento da imunização contra Covid-19

Todos estão ocupados; na UTI, há 22 vagas disponíveis

à  ADIAMENTO

à  PELA WEB

à  NãO Há VAGAS

A Secretária 
Municipal 
de Educa-
ção e Cultu-
ra de Ouro-

este (SMECO) comunicou 
nesta quarta-feira, 12, que 
devido ao grande avanço 
de casos confirmados de 
Covid-19 no município, o 
inicio das atividades das 
crianças matriculadas nas 
Creches Municipais, que 
antes estava previsto para 
o dia 18 de janeiro, agora 
ocorrerá somente no dia 
02 de fevereiro.

De acordo com o últi-
mo boletim divulgado, o 
município tem atualmente 
766 pacientes confirma-
dos com a doença em tra-

tamento, sendo 764 deles 
em isolamento e dois in-
ternados em enfermaria.

Desde o começo da pan-

demia a cidade acumula 
2.410 casos positivos, 
1.595 pacientes curados 
e 49 mortes.

 Da REDAçãO
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O Governo de SP dispo-
nibilizou o pré-cadastro 
para vacinação do público 
infantil, na faixa etária de 
5 a 11 anos, contra CO-
VID-19. Pais e responsá-
veis já podem realizar o 
cadastramento no site 
“Vacina Já”. A estimati-
va é de que 4,3 milhões 
de crianças comecem a 
ser vacinadas assim que 
as doses forem liberadas 
pelo Ministério da Saúde.

“Temos 4,3 milhões de 
crianças nessa faixa etá-
ria para serem atendidas 
pelo programa estadual 
de imunização. Já impri-
mimos e distribuímos 4,5 
milhões de carteirinhas 
de vacinação para esse 
público. Além disso, pre-
paramos e treinamos os 
profissionais que farão 
a logística dos mais de 
5 mil pontos de vacina-
ção, além de 268 escolas 
públicas estaduais que 
também estarão pre-
sentes na imunização 
de crianças entre 5 e 11 
anos”, disse o Governa-
dor João Doria.

O pré-cadastro é op-
cional e não é um agen-
damento, mas agiliza o 
atendimento nos locais 
de imunização, evitan-
do filas e aglomerações. 

Para cadastrar os filhos, 
os pais ou responsáveis 
devem acessar o link (ht-
tps://www.vacinaja.sp.
gov.br/), clicar no botão 
“Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulário 
online.

Caso não consigam 
realizar o pré-cadastro, 
os pais não precisam se 
preocupar, pois a vaci-
nação também será feita 
mesmo sem ele, com rea-
lização do cadastro com-
pleto presencialmente na 
unidade de vacinação. A 
prioridade da imunização 
será para crianças com co-
morbidades.

“Estamos prontos para 
iniciar a campanha de va-
cinação do público infantil 
desde o dia 16 de dezem-
bro. Toda logística está or-
ganizada, as carteirinhas, 
seringas e outros mate-
riais já foram distribuídos 
para início da imunização 
de crianças entre 5 e 11 
anos, com prioridade para 
as crianças com comorbi-
dades. Aguardamos o en-
vio do Ministério da Saú-
de, previsto para o dia 13 
de janeiro, para 24 horas 
depois distribuirmos as 
doses dos imunizantes”, 
afirmou a coordenadora 
do Plano Estadual de Imu-
nização (PEI), Regiane de 
Paula. 

PLANO DE
vACINAÇÃO

A expectativa do Go-
verno de SP é vacinar as 
4,3 milhões de crianças 
com idades entre 5 e 11 
anos no período de três 
semanas. A capacidade 
da vacinação infantil em 
São Paulo é de cerca de 
250 mil crianças por dia, 
além dos jovens e adultos 
que já vêm sendo imuni-
zados nos 645 municípios 
contra a Covid-19.

Há 5,2 mil locais de va-
cinação disponíveis em 
todo o estado, número 
que deverá ser ampliado 
com postos volantes em 
escolas da rede estadual. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde também já adquiriu 
9 milhões de seringas e 
agulhas que serão usadas 
na vacinação infantil. O 
Estado também iniciou 
a distribuição de 4,5 mi-
lhões de cartões de vaci-
nação específicos para o 
público com idade entre 
5 e 11 anos.

São Paulo aguarda o en-
vio de imunizantes pedi-
átricos da Pfizer por parte 
do Ministério da Saúde, 
aprovado desde 16 de de-
zembro pela Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária), para que possa 
iniciar o plano de vacinação 
do público infantil.

 Da REDAçãO
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Nesta quarta-feira, 12, 
o Hospital de Base de Rio 
Preto registrou 100% de 
ocupação dos leitos de en-
fermaria para Covid-19. 
O hospital conta com 40 
leitos de enfermaria na 
ala covid.

A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) tem 46,34% 
dos leitos ocupados, o que 
representa 19 dos 41 leitos 
dispiniveis.

O Complexo Funfarme 

também abrange o Hospital 
da Criança e Maternidade 
(HCM), que no momento 
está com seis dos dez leitos 
de enfermaria ocupados. 
Na UTI Covid, dos dez lei-
tos disponíveis, oito estão 
livres.

Por conta do aumento 
no número de casos da 
doença, a Santa Casa de 
Votuporanga disponibili-
zou provisoriamente dez 
novos leitos para pacientes 
com Covid, sendo seis de 
enfermaria para o Sistema 

Único de Saúde (SUS), por 
meio da Central de Regu-
lação de Ofertas e Serviços 
de Saúde (CROSS), e dois 
leitos de enfermaria para 
convênios. Ainda assim, 
casos graves que neces-
sitam de suporte por meio 
de UTIs continuam sendo 
transferidos ao HB.

A orientação é de que a 
população siga as medi-
das de prevenção contra a 
doença para evitar a con-
taminação e o avanço do 
vírus.
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Na UTI Covid, 19 dos 41 leitos estão ocupados
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Mira Estrela abre 
calendário com
curso de Bordado
O curso é gratuito e está programado
para iniciar no dia 14 de fevereiro

à  CAPACITAçÕES

publicações
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO/SP
 

Aviso de Licitação

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização de Pregão Presencial nº 
001/2022, objeto do Processo nº 002/2022. Tipo: menor preço por item. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORME ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2022 PARA O MUNI-
CÍPIO DE MERIDIANO/SP. A sessão do pregão dar-se-á no dia 26 de janeiro de 2022, às 14:00 hs (horário 
de Brasília).

O Edital Completo poderá ser retirado através do site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores informa-
ções serão fornecidos pelo Setor de Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, das 
08h00minh às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.

Meridiano/SP, 12 de janeiro de 2022.

Márcia Cristina Adriano de Lima
Prefeita Municipal

Uma publicação: Quinta-feira, dia 13 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.175.

A prefeitura de 
Mira Estre-
la, através 
da Casa 
de Agricul-

tura, em parceria com o 
Sindicato Rural de Car-
doso e o SENAR-SP, abre 

o calendário de cursos 
e capacitações de 2022 
com o curso de Bordado, 
do Programa Bordando e 
Tecendo a Arte no Meio 
Rural.

O curso é gratuito e está 
programado para iniciar 
no dia 14 de fevereiro, das 
13h às 17h na área de la-

zer do município. As aulas 
serão de segunda, quarta 
e sexta-feira.

Para participar, o inte-
ressado deve entrar em 
contato com a Cristiane, 
pelo telefone (17) 99792 
0915 e fazer a inscrição. 
As vagas são limitadas 
para 15 alunos.

Adesão ao Simples Nacional 2022
vai até o final do mês de janeiro

Antes de aderir programa, é necessário a eliminação de possíveis pendências

à  IMPOSTOS

As empresas que que-
rem optar pela adesão 
ao Simples Nacional 
para 2022 devem cor-
rer, pois tem até o dia 31 
de janeiro para realizar 
essa opção e, uma vez 
deferida, produzirá efei-
tos a partir do primeiro 
dia do ano calendário da 
opção.

“Se a pessoa fizer a 
opção e houver algum 
tipo de restrição terá 
que regularizar até o 
fim de janeiro. Porém, 
se deixar para a últi-
ma hora, as ações para 
ajustes serão pratica-
mente impossíveis”, 
explica Welinton Mota, 
diretor tributário das 
Confirp Consultoria 
Contábil, que lembra 
que o programa é bas-

tante atrativo na maio-
ria dos casos.

Welinton Mota conta 
que as empresas que 
um dos principais pon-
tos de restrição são dé-
bitos tributários. “As 
empresas que querem 
aderir e tem débitos 
com o governo precisam 
ajustar essa situação. 
Além disso, as empre-
sas que já estão no regi-
me também precisam se 
atentar, pois, se tiverem 
débitos e não ajustarem, 
poder ser exclusas do 
regime tributário. Lem-
brando que atualmente 
existem programas de 
parcelamentos desses 
débitos bastante atra-
tivos”.

Assim, antes de aderir 
ao Simples Nacional é 
necessário a eliminação 
de possíveis pendências 

que poderiam ser impe-
ditivas para o ingresso 
ao regime tributário, 
como débitos com a Re-
ceita. A opção pode ser 
feita pela internet no site 
do Simples Nacional.

MAIS SOBRE 
O SIMPLES 
NACIONAL

 O atual teto de fatu-
ramento para empresas 
do Simples Nacional é 
de R$ 4,8 milhões por 
ano, mas com uma res-
salva: o ICMS e o ISS se-
rão cobrados separado 
do DAS e com todas as 
obrigações acessórias 
de uma empresa normal 
quando o faturamento 
exceder R$ 3,6 milhões 
acumulados nos últi-
mos 12 meses, ficando 
apenas os impostos fe-
derais com recolhimen-
to unificado.

PLANEJAMENTO 
ANTES DA OPÇÃO
Para adesão ao Sim-

ples Nacional, segun-
do o diretor da Confirp 
Contabilidade, é neces-
sário o planejamento 
tributário já que para 
muitas empresas essa 
opção não se mostra tão 
vantajosa.

Exemplo são para mui-
tas as empresas de ser-
viços que se encaixam 
no Anexo V. “Segundo 
estudos da Confirp, para 
algumas empresas essa 
opção não é positiva, po-
dendo representar em 
aumento da carga tribu-
tária, apesar da simpli-
ficação dos trabalhos e 
rotinas”, explica Welin-
ton Mota.

Assim, a recomen-
dação da Confirp para 
todas as empresas 

buscarem o mais rá-
pido possível por uma 
análise tributária. “Se a 
carga tributária for me-
nor ou até mesmo igual, 
com certeza será muito 
vantajosa a opção pelo 
Simples, pela simplifi-
cação e facilidades que 
proporcionará para es-
sas empresas”, finaliza 
o diretor da Confirp.

QUEM JÁ
é OPTANTE

Para as empresas que 
já são tributadas no Sim-
ples, o processo de ma-
nutenção é automático. 
Ponto importante é que 
neste ano as empresas 
com débitos tributários 
não serão excluídas da 
tributação. “A decisão 
pela não exclusão das 
empresas com débito foi 
atendendo uma solicita-
ção do Sebrae. Diante ao 

atual cenário de pande-
mia e crise financeira, 
nada mais coerente para 
com as empresas”, ava-
lia Welinton Mota.

Contudo existem fato-
res que podem excluir a 
empresa:

Se for constatado que 
durante o ano-calendá-
rio, as despesas pagas 
superarem a margem de 
20% do valor das receitas 
no mesmo período, com 
exceção do primeiro ano 
de atividade;

Se for constatado que 
durante o ano-calendá-
rio, o valor investido na 
compra de mercadorias 
para a comercialização 
ou industrialização for 
superior a 80% em com-
paração ao faturamento 
do mesmo período, tam-
bém com exceção do pri-
meiro ano de atividade.

Acesse nosso site: www.oextra.net
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Adolescente de 15 anos é detido
com cerca de 3 quilos de maconha
Jovem foi abordado após tentar 
dispensar mochila com a droga

à  TRáFICO

A Polícia Mi-
litar de Fer-
nandópolis 
deteve um 
adolescen-

te de 15 anos no bairro 
da Brasilândia na últi-
ma terça-feira, 11.

O suspeito dispen-
sou uma mochila que 
carregava nas costas 
após perceber a pre-
sença da viatura e saiu 
correndo. Os policiais 
o abordaram e recu-

peraram a bolsa, onde 
foram encontrados seis 
tabletes de maconha e 
diversas porções já fra-
cionadas da droga. Ao 
todo, eram foram apre-
endidos cerca de três 
quilos do entorpecente, 
uma balança de preci-
são e uma faca.

O menor confessou 
ser dono da droga, e foi 
encaminhado para o 
Plantão Policial.

Droga apreendida 
com o menor

 Da REDAçãO
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Jovem é preso por 
tráfico pela DISE
A prisão em flagrante aconteceu
no bairro Bernardo Pessuto

à  ATRáS DAS GRADES

Policiais da DISE de 
Fernandópolis pren-
deram na  última ter-
ça-feira, 11, um jovem 

Além da droga, 
foram apreendidos um 
celular, dinheiro, e uma 
balança de precisão

de 18 anos em posse 
de diversas porções 
de maconha prontas 
para serem comercia-
lizadas.

O suspeito, L.G.B., já 
vinha sendo monitora-
do pelas autoridades a 
algum tempo após re-
ceberem uma denúncia 
de tráfico. A prisão em 

flagrante aconteceu no 
bairro Bernarndo Pes-
suto.

Foram apreendidos 
também, além da droga, 
um celular, uma balança 
de precisão e dinheiro. 
L.G.B. foi levado delega-
cia especializada onde 
ficou a disposição da 
Justiça.

publicações

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Populina, no uso de suas atribuições le-
gais, em conformidade com a legislação vigente, RATIFICA o Proces-
so Licitatório em epigrafe, Modalidade Dispensa nos termos da Lei 
Federal nº 13.019/2014, conforme segue: RATIFICO E RECONHE-
ÇO A DISPENSA DE CHAMENTO PÚBLICO, Processo n.º 50/21 
– Dispensa 21/21, para para formalização de parceria mediante termo 
de colaboração/fomento, a ser celebrada com a entidade ASSSOCIA-
ÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE - “ANÉSIO SIQUEIRA SIQUEIRA”, 
CNPJ. 46.901.567/0001-30, Inscrição Estadual N. 6656/2008, Inscrição 
Municipal N. 01/2012, Rua João Robles Rúblio, N. 1485, Centro, CEP. 
15670-000, Populina/SP, destinado a execução de serviços da proteção 
social especial de média e alta complexidade desenvolvendo serviços de 
Acolhimento Institucional para Idosos com 60 anos ou mais, de ambos os 
sexos, independentes e, ou com diversos graus de dependência, com ou 
sem deficiência e em situação de risco pessoal e social, a fim de garantir 
a proteção integral.

Populina/SP, 03 de janeiro de 2022.
ADAuTO SEvERO PINTO

Prefeito Municipal

=============================================================================================

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Prefeito do Município de Populina, no uso de suas atribuições 
legais, em conformidade com a legislação vigente, RATIFICA o Pro-
cesso Licitatório em epigrafe, Modalidade Dispensa nos termos da Lei 
Federal nº 13.019/2014, conforme segue: RATIFICO E RECONHE-
ÇO A DISPENSA DE CHAMENTO PÚBLICO, Processo n.º 49/21 
– Dispensa 20/21, para para formalização de parceria mediante termo 
de colaboração/fomento, a ser celebrada com a entidade ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ESTRELA 
D’OESTE, CNPJ. 59.855.080/0001-00, Rua Minas Gerais, N. 2999, 
Centro, CEP:15650-000, Estrela D’Oeste-SP, destinado a promover o 
desenvolvimento da pessoa com deficiência, com vistas à formação 
de sua personalidade.

Populina/SP, 03 de janeiro de 2022.
ADAuTO SEvERO PINTO

Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO / ADJuDICAÇÃO
Pregão Presencial nº 20/21 – Processo n° 45/21

Sistema de Ata de Registro de Preço
Referência: Ata de Registro de Preço para futura e eventual Aquisição 

de combustível (gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum 
(S500) e óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal.

DESPACHO
Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO PRESEN-

CIAL, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas 
informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 02/21, 
Adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da sessão de 
pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para dele provenham 
seus legais efeitos à empresa SOARES & SOARES POPULINA LTDA 
– EPP CNPJ Nº 10.976.045/0001-50 vencedor do item 03, Gasolina 
Aditivada e item 04, Óleo Diesel Comum (S500), a empresa MARCELO 
MARQUES LOBO & CIA – ME CNPJ 64.062.482/0001-97 vencedor 
do item 01, Diesel S10 e item 02, Etanol Comum.

Populina, 24 de dezembro de 2021.
ADAuTO SEvERO PINTO

Prefeito Municipal
=============================================================================================

EXTRATO DE ATA
Ata de Registro de Preço nº: 01/22

Órgão Gestor: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Detentora: SOARES & SOARES POPULINA – EPP
Assinatura: 04/01/2022
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de com-

bustível (gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum (S500) e 
óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal

Valor: R$ 784.065,00
Prazo: 12 meses
Processo: 45/21 – Pregão Presencial: 20/21

=============================================================================================
Ata de Registro de Preço nº: 02/22

Órgão Gestor: PREFEITURA MUNICIPAL DE POPULINA
Detentora: MARCELO MARQUES LOBO & CIA - LTDA
Assinatura: 04/01/2021
Objeto: Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de com-

bustível (gasolina comum, etanol comum, óleo diesel comum (S500) e 
óleo diesel (S10) para os veículos da frota municipal

Valor: R$ 702.809,00
Prazo: 12 meses
Processo: 45/21 – Pregão Presencial: 20/21

Uma publicação: Quinta-feira, dia 13 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.175.

Três publicações: Dias 11, 12 e 13 de Janeiro de 2022.
1ª publicação: Terça-feira, dia 11 de Janeiro de 2022.

2ª publicação: Quarta-feira, dia 12 de Janeiro de 2022.
3ª publicação: Quinta-feira, dia 13 de Janeiro de 2022.

O EXTRA.NET - Edição Nº 4.175.

MUNICÍPIO DE POPULINA 
Estado de São Paulo

CNPJ 51.842.177/0001-76
Rua 13 de Maio, 1211 - Centro - CEP: 15670-000 - Fone: 17 3639-9020
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MALhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Pedro inventa que Tomtom 
está em seu quarto. Bian-
ca afirma a Gael que con-
fia em Duca. Joaquim fica 
doente e Mari se preocupa 
com seu show. Tomtom che-
ga em casa e Delma castiga 
Pedro por ter mentido. BB 
e Lírio estranham quando 
Joaquina finge não conhe-
cer Josefina. Mari desiste 
de cantar com Sol e afirma 
que seu sonho agora é cui-
dar de sua família. Com a 
ajuda de João, Bianca che-
ca o celular de Nat e per-
cebe que a mensagem vis-
ta por Gael não foi enviada 
pelo número de Duca. Jose-
fina seduz Nando e conse-
gue fazer com que o músi-
co aceite vender a fábrica 
para ela.

QUANTO MAIS vIDA MELhOR
Quinta-feira, 19h15

Celina não deixa Guilher-
me mostrar a foto de Rose 
para Neném. Gabriel e Flá-
via se beijam e Murilo fica 
arrasado. Ingrid vê Muri-
lo passando mal e o beija. 
Guilherme tem uma crise 
de ciúmes por causa de Ne-
ném. Joana pede para Rose 
se afastar do hospital. Pau-
la conta para Neném sobre 
a filha que perdeu. Leco e 
Neco intimidam Murilo e 
Ingrid, que são salvos por 
Neném e Paula. Guilherme 
destrata Tina e Tigrão de-
fende a namorada. Nedda 
comenta que Roni vai se 
casar e Jandira reage mal 
à notícia. Ingrid faz as pa-
zes com Flávia. Guilherme 
fala de Neném com Rose.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
Quinta-feira, 18h00

Samuel afirma que não 
fugirá da guerra. Adelai-
de descobre toda a histó-
ria de Nélio e Dolores, e se 
pergunta o que Tonico fez 
com as duas. Olu confron-
ta Pedro. Guebo e Zayla se 
amam, e o rapaz fica bas-
tante perturbado. Vitória 
anuncia que Elvira sumiu. 
Tonico embriaga Bernardi-
nho e o envia para a guerra 
do Paraguai.

TE DOU A vIDA
Quinta-feira, 20h30

Ernesto vai visitar Helena na 
prisão e reclama do que ela 
fez. Além disso, ele diz que 
traiu sua confiança e que fará 
todo o possível para ela não 
sair da prisão. Mais tarde, Er-
nesto sai com Nicolas para o 
parque e no meio de um des-
cuido, o menino foge. Dian-
te das denúncias de Ernes-
to, Pedro presta declarações 
à Polícia e é libertado. Mais 
tarde, Pedro recebe um tele-
fonema em que lhe informam 
sobre o paradeiro de Nicolás. 
Horácio é informado de que 
Ernesto não é filho da Dona 
Isabel. Ele não hesita em li-
gar para Pedro e contar a ver-
dade. Pedro vê a luz no fim do 
túnel. No momento em que 
ele está arrumando o carro, 
algumas crianças chegam 
e o ajudam. No meio da es-
trada, Nicolas avista Pedro e 
grita o seu nome.

PROvA DE AMOR
Quinta-feira, 15h15

Clarice está nervosa. Clarice 
diz que está tendo um ataque 
do coração. Daniel tenta acal-
mar Clarice. Nininha entra 
em desespero. Daniel lembra 
que é a crise de pânico. Nini-
nha abre o berreiro. Clarice 
diz que está muito mal. Da-
niel chama o médico do ho-
tel. Lopo e Murilo chegam no 
hotel disfarçados. Daniel pe-
ga um lenço e enxuga o su-
or abundante que escorre no 
rosto de Clarice. Lopo e Mu-
rilo descobrem o apartamen-
to que estão hospedados Da-
niel, Clarice e Nininha. Gabi 
liga para Raquel. Raquel diz 
que o namoro deles termi-
nou. Lola e Gerião vão para 
o quarto. Elza liga para Pes-
tana, que fica muito feliz em 
conversar com ela. Elza diz 
para Pestana pegá-la no hos-
pício de manhã. Daniel se 
despede do médico.

UM LUGAR AO SOL
Quinta-feira, 21h00

Breno conversa com Cecília. 
Ruth exige um pagamento 
para sair da empresa. Tú-
lio obriga Christian/Renato 
a fraudar o relatório finan-
ceiro da empresa. Ilana es-
tranha as atitudes de Re-
beca. Mateus decide viajar 
com Marie. Lara confessa a 
Noca que ainda ama Chris-
tian/Renato. Elenice recebe 
uma intimação. Christian/
Renato altera o relatório de 
pagamentos da empresa e o 
leva para Santiago. Cecília 
reclama com Nicole de Bre-
no ter se afastado dela. Joy 
abandona Ravi, Francisco 
e Yasmin. Elenice tenta se 
aconselhar com Christian/
Renato sobre a intimação 
que recebeu. Ravi encon-
tra Joy na rodoviária com 
Damón.

Resumo de Novelas

ÁRIES
Boa notícia na 
área financeira 
animará o cli-

ma que andou tenso ultima-
mente com gastos imprevis-
tos. Você poderá firmar uma 
proposta profissional, rece-
ber promoção ou lançar um 
empreendimento lucrativo. 
Em qualquer das opções, o 
futuro ficará mais atraente 
com sucesso, maior visibi-
lidade e aumento de ren-
dimentos. Aproveite opor-
tunidades para alavancar 
a carreira.

TOURO
Projete a ima-
gem e forta-
leça a reputa-

ção. O dia trará conexões 
poderosas e tacadas de 
mestre no trabalho. Metas 
profissionais poderão mu-
dar. Você poderá encerrar 
um contrato e iniciar outro 
ou lançar um projeto inova-
dor. Aproveite também pa-
ra formalizar uma viagem, 
curso ou parceria. Assuntos 
jurídicos terão andamento 
positivo. Jogue a autoesti-
ma para cima no amor.

GêMEOS
O dia convi-
dará à priva-
cidade. Dê um 

mergulho nos sentimentos, 
avalie os sonhos e ouça a in-
tuição. Uma viagem poderá 
ser resolvida em cima da ho-
ra, se pretende sair de férias 
ou tirar uns dias para rela-
xar e pensar na vida. Cur-
ta as delícias da intimida-
de, sem julgamentos. A fase 
cobrará uma dose maior de 
flexibilidade e de tolerân-
cia. Encare assuntos deli-
cados no amor.

CâNCER 
A p ro v e i t e 
oportunida-
des de apro-

fundar amizades e forta-
lecer relações. Um convite 
de viagem levantará o as-
tral. Muita emoção e cari-
nho marcarão as interações 
de hoje. Explore outros am-
bientes e culturas. Júpiter 
trará aventuras e desen-
volvimento pessoal neste 
ano. Alargue os horizontes 
e planeje mudanças. Ativi-
dades ao ar livre beneficia-
rão a saúde. Amor em alta! 

LEÃO
Projete a ima-
gem e impul-
sione a carrei-

ra. O dia trará popularidade 
e novas oportunidades de 
trabalho. Inove, crie pro-
jetos, abrace uma missão 
especial e invista num fu-
turo com mais liberdade. 
Apoio aos filhos e mudan-
ças no lifestyle virão em 
primeiro lugar na lista de 
prioridades. Abra espa-
ços na agenda para via-
gens e novas atividades. 
Sucesso!

vIRGEM 
Convite de 
longe abrirá 
espaço para 

viagens, prestígio e maior 
exposição. Chances para o 
amor virão no pacote, se o 
coração estiver livre. O dia 
trará emoções fortes e ce-
nário positivo para o futuro. 
Quebre a rotina, embarque 
em novas experiências e ex-
panda os horizontes. Aven-
turas e prazeres diferentes 
tornarão a vida mais gosto-
sa. Júpiter ampliará rela-
ções. Casamento em alta!

LIBRA
O dia favore-
cerá mudan-
ças. Troque 

confidências com a famí-
lia e encerre processos do 
passado. Valerá investir 
em maior conforto, segu-
rança e em hábitos saudá-
veis. Aprofunde vínculos 
importantes em sua vida e 
fortaleça as bases afetivas. 
Ideias originais para novos 
projetos não faltarão. Exer-
ça seus talentos e assuma 
mais poder. Júpiter trará 
oportunidades de trabalho.

ESCORPIÃO 
Conversas ca-
rinhosas im-
primirão mais 

emoção nos relacionamen-
tos. Embarque num clima ro-
mântico no amor. A Lua re-
velará sentimentos e criará 
uma atmosfera mágica na 
vida íntima. Se estiver só, 
alguém especial se apro-
ximará com delicadeza e 
tocará seu coração. Espe-
re por empatia nos encon-
tros e interações de hoje. 
Resolva assuntos de famí-
lia com sensibilidade.

SAGITÁRIO
Acelere a pro-
dução, harmo-
nize o relacio-

namento com parceiros e 
espere por resultados po-
sitivos no trabalho. Você 
poderá aumentar os rendi-
mentos e equilibrar o orça-
mento em breve. Tudo aber-
to também para mudar de 
emprego e subir um pata-
mar na carreira, se esse for 
o seu desejo. Marte em seu 
signo anuncia conquistas e 
vitórias. Pare de reclamar e 
parta para a ação!

CAPRICóRNIO
Uma dose 
maior de ale-
gria e de criati-

vidade intensificará o amor. 
Com Vênus retrógrado em 
seu signo, alguns sonhos te-
rão que esperar. Aproveite 
para curtir o momento pre-
sente, sem expectativas ou 
definições. O dia trará no-
vos prazeres e gestos ge-
nerosos. Se estiver só, os 
caminhos do coração es-
tarão abertos, você pode-
rá se apaixonar num en-
contro casual.

AQUÁRIO
Casa e famí-
lia estarão em 
destaque. Cui-

de de pequenos detalhes, 
reformule padrões e crie um 
clima carinhoso nas inte-
rações de hoje. Conforto e 
aconchego diminuirão in-
quietudes. Aproveite os mo-
mentos de relaxamento pa-
ra equilibrar suas energias, 
restaurar as forças e finali-
zar um longo ciclo. Ideias 
originais surgirão como re-
lâmpagos e poderão alterar 
um projeto pessoal.

PEIXES 
Palavras cari-
nhosas aproxi-
marão amiza-

des e intensificarão o amor. 
Fale de sentimentos, de so-
nhos e de novos projetos. 
Você poderá mudar de opi-
nião sobre alguém da equi-
pe ou do seu círculo social. 
Vá mais fundo nas relações 
e afaste impressões nega-
tivas. Lidar com diferen-
ças será o desafio desta fa-
se com Vênus retrógrado. 
As interações de hoje da-
rão no que pensar.

Horóscopo
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Fernandópolis 

celebridadessocial
Nascem os gêmeos dos
atores Emilio Dantas e
Fabiula Nascimento
Pai compartilhou fotos dos filhos nas redes sociais

Nasceram na 
última terça, 
11, os gême-
os Roque e 
Raul, filhos 

casal de atores Fabiula 
Nascimento, 42, e Emilio 
Dantas, 39. A novidade foi 
compartilhada pelo ator 
nas redes sociais, que 
escreveu: “Nascemos”.

Em pouco mais de 20 
minutos, a publicação do 

ator teve mais de 4.000 
curtidas no Instagram e 
vários comentários dese-
jando parabéns. “Deus 
abençoe”, “muita saúde”, 
“viva eles” e “muitas ben-
çãos” foram algumas das 
mensagens deixadas pe-
los internautas.

O casal de atores anun-
ciou em agosto do ano 
passado por meio de suas 
redes sociais, que estava 
esperando gêmeos. Na 
época, Dantas apagou to-

das as suas publicações 
no Instagram e postou a 
foto da atriz, anunciando 
a gravidez e confirmando 
que seriam dois meninos: 
Roque e Raul.

“Amor imenso. Dividiu. 
Gemelou, como disse a 
Andréia na ultra. E tinha 
eu e tinha tu e tinha chã , 
patinho e lagarto e agora 
tem Roque e Raul.”

“Meus filhos, se prepa-
rem para a estória mais 
louca de suas vidas: as 

próprias! A mãe e o pai 
estão coçando pra apren-
der e ensinar”, escreveu 
Dantas na época. A atriz 
repostou a publicação em 
seu perfil e acrescentou 
na legenda: “Feliz dia dos 
pais. Te amo imenso.”

O casal já trabalhou junto 
na novela “Segundo Sol” 
(2018), da TV Globo, e na 
série “Amor e Sorte”, exi-
bida em 2020 na emissora.

Fonte: f5.folha.uol.com.br
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Lourdes Ramirez recebe os parabéns 
de toda a galera por seu aniversário!

Parabéns e muitas felicidades para ele, Felipe Blanco!

higor 
Sanches 
Alonso 
também 
está entre 
os homena-
geados da 
semana!

Fabiula Nascimento 
e Emílio Dantas com 
os filhos gêmeos


