
social “O que negas te subordina. 
O que aceitas te transforma.”
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Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

Arlete Araújo se prepara para apagar 
velinhas nesta segunda-feira. Parabéns!

Clique da turma animada de Mira Estrela que foi curtir férias em Balneário Camboriú.

Um click 
especial do 

fisioterapeuta 
Dr. Daniel 
Moraes!

Emerson Lailon 
também está entre 
os homenageados

da edição!

Luis Felipe de Melo 
completa mais um ano 
de vida neste sábado. 

Felicidades!

Os jovens empresários João Vitor Constantino
e Vitor Popidi, comemoram o prêmio de melhores

do ano 2021, no ramo da Barbearia. Vale a pena
conferir o trabalho deles em Fernandopolis.

O casal Marco Faria e Naiara Portari 
curtem férias no Navio MSC Seaside

Parabéns 
a pequena 
Helloiza, 
filha do 
jornalista 
Jean 
Lipter, que 
completou 
11 anos 
de idade 
na última 
quinta-
feira, 13.
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à  CoNTRa CoVId

Governador João Doria acompanhou início da vacinação das crianças de 5 a 11 anos no complexo do Hospital das Clínicas

Davi Seremramiwe Xavante vem periodicamente a São Paulo 
para um tratamento de saúde no Hospital das Clínicas da USP

Indígena de 8 anos que faz tratamento 
em SP é a 1ª criança vacinada do Brasil

eterniun

l  MINUTINHo
A alma do mundo

l Por: Emmanuel/Chico Xavier
Quando você conseguir superar 

graves problemas de relacionamen-
tos, não se detenha na lembrança dos 

momentos difíceis, mas na alegria de 
haver atravessado mais essa prova 
em sua vida.

Quando sair de um longo trata-

l  Por CLaRIUS‘‘
‘‘

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

A sabedoria inferior é dada pelo 
quanto uma pessoa sabe e a supe-
rior é dada pelo quanto ela tem cons-
ciência de que não sabe.

Tenha a sabedoria superior.
Seja um eterno aprendiz na esco-

la da vida.
A sabedoria superior tolera; a in-

ferior, julga; a superior, alivia; a in-
ferior, culpa; a superior, perdoa; a in-
ferior, condena.

Tem coisas que o coração só fala 
para quem sabe escutar!

l CRÔNICa
Da adversidade

l Por: Paulo Coelho
Quando era pequeno, Cosroes, na 

antiga Pérsia, tinha um mestre que 

conseguiu fazê-lo se destacar em to-
das as matérias que aprendia.

Certa tarde, o mestre, aparente-
mente sem motivo, castigou-o com 
toda a severidade.

Anos depois, Cosroes subiu ao tro-
no. Uma das suas primeiras provi-
dências foi mandar trazer o mestre 
de sua infância, e exigir uma expli-
cação para a injustiça que cometera.

“Por que me castigaste sem que 
eu merecesse?”, perguntou.

“Quando vi tua inteligência, sou-
be logo que irias herdar o trono de 
teu pai”, respondeu o mestre. “E re-
solvi mostrar-lhe como a injustiça é 
capaz de marcar um homem para o 
resto da vida. Espero que você ja-
mais castigue alguém sem motivo”.

Cosroes admirou sua sabedoria e 
deu-lhe um cargo elevado.

mento de saúde, não pense no sofri-
mento que foi necessário enfrentar, 
mas na bênção de Deus que permi-
tiu a cura.

Leve na sua memória, para o res-
to da vida, as coisas boas que sur-

giram nas dificuldades. Elas serão 
uma prova de sua capacidade, e lhe 
darão confiança diante de qualquer 
obstáculo.

Uns queriam um emprego melhor; 
outros, só um emprego.

Uns queriam uma refeição mais far-
ta; outros, só uma refeição.

Uns queriam uma vida mais ame-
na; outros, apenas viver.

Uns queriam pais mais esclareci-
dos; outros, ter pais.

Uns queriam ter olhos claros; ou-
tros, enxergar.

Uns queriam ter voz bonita; outros, 
falar.

Uns queriam silêncio; outros, ouvir.
Uns queriam sapato novo; outros, 

ter pés.
Uns queriam um carro; outros, andar.
Uns queriam o supérfluo; outros, ape-

nas o necessário.
Há dois tipos de sabedoria: a infe-

rior e a superior.

Pensamento da Semana

“É preferível a angústia 
da busca à paz da acomodação.”

Dom Resende Costa

A primeira criança 
vacinada contra 
Covid-19 no Bra-
sil é um garoto 

indígena de 8 anos. Davi 
Seremramiwe Xavante vem 
periodicamente a São Paulo 
para um tratamento de saú-
de no Hospital das Clínicas 
da USP. O Governador João 
Doria acompanhou o início 
da campanha estadual para 
crianças de 5 a 11 anos no 
início da tarde desta sexta-
feira (14).

“O Davi é a primeira crian-
ça brasileira a receber a va-
cina para imunização contra 
a Covid-19. É um momento 
histórico para o Brasil. Pra-
ticamente um ano após São 
Paulo iniciar a vacinação 
aqui no Hospital das Clíni-
cas”, disse Doria.

A campanha de vacinação 
infantil em São Paulo come-
çou imediatamente após a 
entrega do lote inicial de 
234 mil vacinas pediátricas 
da Pfizer à Secretaria de Es-

tado da Saúde. As equipes 
da pasta receberam o imu-
nizante no final da manhã 
desta sexta, e a distribuição 
para todas as regiões do es-
tado foi iniciada no final da 
tarde.

Nascido em uma tribo 
Xavante no estado do Mato 
Grosso, Davi tem uma con-
dição de saúde que afeta as 
pernas e o obriga a andar 
com ajuda de uma órtese. 
Durante nove meses, ele e 
o pai, o cacique Jurandir Si-
ridiwe, fizeram viagens pe-
riódicas à capital paulista 
para que Davi fosse tratado 
no Instituto da Criança do 
Hospital das Clínicas.

Desde o início do ano pas-
sado, Davi passou a morar 
com uma tutora na cidade 
de Piracicaba, na região de 
Campinas. Ela o acompanha 
nas consultas rotineiras que 
garoto faz no HC com médi-
cos das áreas de reabilitação 
e neurologia.

O caso do garoto xavan-
te está sendo estudado por 
especialistas do Instituto 

da Criança, que procuram 
identificar as razões da par-
da parcial dos movimentos 
de Davi. Como há outras 
crianças da mesma tribo 
com sintomas similares aos 
de Davi, os cientistas da USP 
estão conduzindo um estu-
do genético completo para 
apontar possíveis causas do 
problema.

CRONOGRAMA 
EstADuAL

Nesta primeira etapa da 
campanha de vacinação in-
fantil, o Plano Estadual de 
Imunização recomenda que 
as 645 Prefeituras do estado 
priorizem crianças de 5 a 11 
anos com comorbidades, 
deficiência, indígenas e qui-
lombolas. A estimativa é que 

850 mil menores nestas con-
dições sejam vacinados de 
forma prioritária.

O Ministério da Saúde en-
caminhou apenas 234 mil do-
ses para a Secretaria de São 
Paulo nesta sexta. A expec-
tativa do Governo do Estado 
é que o órgão federal encami-
nhe novos lotes a partir da 
próxima semana. 

A lista das comorbidades 
é definida pelo Ministério da 
Saúde. Pais e responsáveis 
precisam apresentar nos 
postos de vacinação com-
provantes como exames ou 
qualquer prescrição médica. 
Os cadastros já existentes 
nas Unidades Básicas de 
Saúde também poderão ser 
utilizados para a vacinação.

O Governo de São Pau-
lo também recomenda o 
pré-cadastro no site www.
vacinaja.sp.gov.br para a 
campanha infantil. O preen-
chimento do formulário di-
gital é opcional e não é um 
agendamento, mas agiliza o 
atendimento nos postos, evi-
tando filas e aglomerações.

Para cadastrar os filhos, 
pais e responsáveis devem 
acessar o site, clicar no bo-
tão “Crianças até 11 anos” e 
preencher o formulário. Se o 
processo não puder ser fei-
to pela internet, os pais não 
precisam se preocupar, pois 
o cadastro completo poderá 
ser feito presencialmente 
nas unidades de vacinação.
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celebridades

Ela deverá participar do longa ‘Partiu América’
 Da Redação

contato@oextra.net

Dupla de Maraisa, 
a cantora Maiara 
aceitou um con-
vite feito pelo 

amigo humorista Matheus 
Ceará para viver sua pri-
meira personagem no cine-
ma. Ela deverá participar 
das filmagens de “Partiu 
América”.

O “sim” de Maiara foi 
dado no meio de uma live 
disponibilizada por ela em 
suas redes sociais. Ela con-
tou que será a realização de 
um sonho se tornar atriz. O 
longa ainda não tem data 
para iniciar as gravações, 
mas Ceará já revelou que 
ele será filmado em 40 dias, 
metade no Brasil e outra me-
tade em Orlando, nos Esta-
dos Unidos.

“Estou dentro, eu adoro 
viajar”, disse a cantora. No 
longa ela deverá interpretar 
o papel de Maria Carangue-
jo, uma personagem que faz 
parte dos esquetes produ-
zidos pelo comediante nos 
palcos teatrais. A brincadei-
ra é que é uma mulher mui-
to feia e as piadas surgem 
dessa característica.

Cantora Maiara aceita convite para 
ser atriz em filme de Matheus Ceará

O “sim” de Maiara foi dado no meio de uma live disponibilizada por ela em suas redes sociais 

Ceará revelou que até já 
sugeriu o nome de Maiara 
para a produção do filme e 
que todos teriam adorado a 
ideia de ter a cantora nessa 
nova função. A partir do si-

nal positivo, a dupla terá de 
ajeitar sua agenda corrida 
de shows para encaixar o 
trabalho de Maiara.

O convite especial surge 
semanas após o turbulento 

término do relacionamento 
entre Maiara e Fernando Zor. 
Segundo a cantora, que usou 
suas redes sociais para de-
sabafar, o motivo teria sido 
traição. Mas o cantor se de-

fendeu das acusações, afir-
mando que nada aconteceu.

Ao colunista Leo Dias, ele 
diz que tudo se tratou de um 
mal-entendido e que a can-
tora se deixou levar por ru-

mores. Fernando conta que 
estava em Guarapuava e, 
após um show na cidade, foi 
para um bar com música ao 
vivo junto de alguns casais 
de amigos.

Aparentemente, o cantor 
continuou na cidade porque 
perdeu o voo e a passagem 
nova seria para 5h da manhã. 
“O local foi enchendo e, as-
sim, as pessoas pediam para 
tirar foto e eu, assim, normal, 
conversando com tudo mun-
do, como eu sempre faço”, 
disse. “Eu não nego foto para 
ninguém. E aí a Maiara cai 
nas pilhas de hater...”

O cantor disse que a si-
tuação se agravou porque 
tinham muitas mulheres no 
local. “Tinha mulher? Tinha 
mulher! E, tipo assim, todo 
mundo perto, mas não tem 
nada. Você acha que eu ia 
fazer alguma coisa? Não 
existe!”

A cantora usou os stories 
do Instagram na época para 
desabafar sobre a decepção 
e o fim do relacionamento. 
Ela publicou vídeo de seu 
rosto, com expressão tris-
te, e a legenda: “Boa noite 
para você que ganhou dois 
par [sic] de chifre no natal!”
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MALHAçãO
Segunda-feira, 17h30

Gael acredita que Duca es-
teja traindo Bianca com Nat 
e rompe com os dois. Bianca 
acredita em Duca, mas des-
confia de Nat. Joaquina não 
consegue impedir que Nando 
assine o contrato de Josefi-
na para a venda da fábrica. 
Nando acredita que casará 
com Josefina e reformará a 
Ribalta. Lobão orienta Nat a 
levar Duca para a Khan. Lu-
crécia oferece a Jeff a opor-
tunidade de uma turnê na-
cional com a companhia de 
dança de Fly. Nat confronta 
Duca, tem um flash de me-
mória e desfalece.

QuANtO MAis ViDA MELHOR
Sábado, 19h15

Neném joga bem e confir-
ma a vitória do América. 
Carmem pede para Marcelo 
ajudar a afastar Pink de Ga-
briel. Conrado implica com 
Roni. Marcelo questiona Flá-
via sobre Pink. Guilherme 
pensa em aceitar o convi-
te para o almoço em famí-
lia na casa de Tina. Flávia 
passa a noite com Gabriel. 
Ingrid descobre que a pai-
xão de Murilo é Flávia e fi-
ca furiosa. Rose pensa em 
Neném. Osvaldo e Nedda 
se beijam. Flávia beija Ga-
briel e vê Guilherme. Flávia 
vê a Morte. Guilherme afir-
ma a Nunes que dará o fla-
gra em Neném e Rose. Ne-
ném se despede de Paula. 
Rose revela a Neném que é 
esposa de Guilherme.

NOs tEMPOs DO iMPERADOR 
Sábado, 18h00

Pilar e Ana trabalham no 
hospital de campanha. 
Vitória pensa em vender 
o cassino, e Clemência se 
desespera. Gastão se ofe-
rece para ocupar o lugar 
de um possível aliado de 
Tonico. Isabel se frustra ao 
perceber que não está grá-
vida. Luísa e Pedro se cor-
respondem. Celestina es-
tranha os esquecimentos 
de Nicolau. Vitória desco-
bre que o cassino está com 
dívidas e não consegue 
vendê-lo. Samuel aconse-
lha Bernardinho. Celestina 
garante que ajudará Nico-
lau. Tonico provoca Dolo-
res. Tonico visita Merce-
des.

tE DOu A ViDA
Segunda-feira, 20h30

No Ministério Público, Ernes-
to acusa Pedro de ter seques-
trado seu filho. Ester liga pa-
ra o filho e avisa que ele está 
sendo procurado pela polícia 
porque estão convencidos 
que ele raptou Nícolas. He-
lena diz ao agente que preci-
sam encontrar seu filho pois 
ele tem leucemia e pode dei-
xar de tomar seus remédios. 
Pedro suspeita que Nico não 
se perdeu, mas fugiu de Er-
nesto. Nícolas procura Pedro 
pela cidade.

PROVA DE AMOR
Segunda-feira, 15h15

Daniel pilota o barco em alta 
velocidade ao lado de Clari-
ce. Lopo e Murilo seguem o 
casal com Jetskis. Nininha 
pede por socorro. Joana fala 
para Adelaide que vai tomar 
medidas duras contra as ati-
tudes dela. Adelaide ame-
aça Joana a mandar Felipe 
para a cadeia. Alexandre li-
ga para saber notícias de 
Zezinho. Valéria consegue 
falar com Alexandre. Júlio 
diz para Luísa que vão agir 
contra Chicão. Luísa diz que 
não pode apresentar todos 
os dados roubados da agen-
da do celular de Chicão. Dia-
na diz para Júlio que vai ar-
mar uma arapuca para ele. 
Daniel, Clarice e Nininha fi-
cam desesperados. Lopo e 
Murilo se aproximam. Elza 
mata a saudade da sua ca-
sa. Pestana está alegre com 
a volta de Elza.

uM LuGAR AO sOL
Sábado, 21h00

Noca avisa a Ravi que La-
ra viajou para Pouso Feliz. 
Christian/Renato vê Yas-
min com Francisco e tenta 
falar com Ravi. Joy amea-
ça contar a verdade sobre 
Christian/Renato se ele não 
ajudar Ravi a cuidar de Fran-
cisco. Roney implica com a 
roupa que Stephany ganha 
de Érica. Érica se desespe-
ra ao ver a irmã machuca-
da e pede ajuda a Santiago. 
Christian/Renato se preo-
cupa ao saber que Ravi foi 
para Pouso Feliz atrás de 
Lara. Lara e Mateus se re-
conciliam. Santiago vê algo 
estranho no relatório finan-
ceiro e pede explicações a 
Christian/Renato.

Resumo de Novelas

ÁRiEs
Troque men-
sagens com 
amigos, pes-

quise informações e fique 
por dentro dos aconteci-
mentos. A semana termina-
rá com decisões sobre uma 
viagem. Alguma ilusão irá 
por água abaixo, hoje. Ten-
sões com parceiros profis-
sionais cobrarão esclareci-
mentos, vá direto ao ponto 
e resolva dúvidas com per-
guntas objetivas. Aumente 
a sintonia com a espirituali-
dade e respeite a intuição.

tOuRO 
Mercúrio esta-
ciona e cobra 
atenção às co-

municações profissionais. 
O plano de carreira pode-
rá ser revisto. Inovar será 
a chave do sucesso nes-
ta fase de grandes trans-
formações e mudança do 
projeto de vida. Assuntos 
financeiros estarão em des-
taque hoje. Evite compras 
por impulso. Bom mesmo 
será investir no próprio fu-
turo e determinar objetivos 
de longo prazo.

GêMEOs
Sensibilidade 
amplificada 
poderá causar 

impaciência nos relaciona-
mentos. Dedique mais tem-
po a você, cuide da imagem 
e fique de olho nas oportuni-
dades de crescimento pro-
fissional. A semana termi-
nará com sonhos e visão de 
futuro. Se puder, dê uma fu-
gida para um lugar bonito 
e inspirador no fim do dia. 
Este momento pedirá flexi-
bilidade e revisão das filo-
sofias de vida.

CâNCER 
Iniciativas no 
trabalho co-
brarão esfor-

ço. Encontre também espa-
ços para relaxar e equilibrar 
suas energias. Atividade fí-
sica será grande aliada pa-
ra manter o equilíbrio emo-
cional e o corpo em forma. 
Questões íntimas e existen-
ciais continuarão trazen-
do reflexões sobre o futuro 
e escolhas. Novas amiza-
des motivarão mudanças. 
Experimente um lifesty-
le diferente. Amor em alta!

LEãO 
Sentimentos 
elevados mar-
carão as co-

nexões de hoje. Dê mais 
espaço às amizades e à 
participação social. Es-
te será um bom momento 
para eliminar bloqueios e 
aprofundar o diálogo nos 
relacionamentos. Apro-
veite também para inovar 
o trabalho e planejar o fu-
turo. Mudanças na rotina e 
cuidados corporais benefi-
ciarão a saúde e tornarão o 
cotidiano mais agradável.

ViRGEM
Visualize on-
de quer che-
gar e planeje 

os próximos passos na car-
reira. A semana terminará 
com popularidade e proje-
ção profissional. Decisões 
de moradia e de assuntos 
de família também estarão 
no menu de hoje. Um convi-
te de viagem esquentará o 
coração, avalie com carinho 
e dê mais espaço as coisas 
boas da vida. O amor ins-
pirará novos projetos e mu-
danças na rotina.

LibRA 
Entendimen-
to do passa-
do contribui-

rá com transformação de 
padrões e fortalecimento 
do núcleo familiar. Resga-
te suas raízes culturais e 
planeje uma viagem de es-
tudos ou programe passar 
um tempo restaurador e re-
vigorante junto à natureza, 
na companhia de pessoas 
queridas e importantes em 
sua vida. Mercúrio trará re-
visões dos conceitos de pra-
zer. Invista na sua saúde.

EsCORPiãO
Conversas em 
família darão 
segurança e 

validarão seus planos de 
mudança. Troque confidên-
cias e elimine velhas angús-
tias. Um mergulho nos sen-
timentos será libertador. 
Falta dinheiro para tantos 
sonhos, pense em como 
ganhar mais e conte com 
sorte nos investimentos. 
Amor com mais entusias-
mo e cumplicidade. Novi-
dades dos filhos ou do par 
falarão ao coração.

sAGitÁRiO
Conversas sé-
rias determi-
narão planos 

do casamento e trarão mais 
segurança nas decisões de 
vida. A semana terminará 
com clima carinhoso nas re-
lações próximas e ambien-
te protetor. Renegocie ou 
finalize um contrato insa-
tisfatório. Vários planetas 
anunciam fase de estabi-
lidade afetiva e financeira. 
Encare novos desafios, re-
alize desejos e espere por 
conquistas relevantes.

CAPRiCóRNiO
O dia se-
rá produtivo 
no trabalho, 

cuidados de saúde e na ad-
ministração financeira. Fo-
que em soluções práticas e 
simplifique a rotina. A se-
mana terminará com planos 
a dois e prazeres diferen-
tes. Renove os sentimen-
tos e comece novo ciclo de 
vida. Valerá voltar atrás em 
decisões tomadas anterior-
mente e preservar o que já 
foi conquistado. Algo do 
destino envolverá o amor.

AQuÁRiO 
A semana ter-
minará com 
decisões so-

bre a vida íntima, filhos e 
projetos pessoais. Curta 
momentos divertidos e ca-
rinhosos, com as melhores 
companhias e afaste preo-
cupações. Vida social e ati-
vidades de grupo continu-
arão agitadas, cobrando 
posicionamentos claros. 
Amplie discussões e assu-
ma mais protagonismo em 
defesa de uma causa de in-
teresse coletivo.

PEixEs 
Termine a se-
mana com 
mais motiva-

ção no trabalho e presença 
marcante na equipe. Novos 
projetos terão andamento 
positivo com suas iniciati-
vas. Jogue a autoestima pa-
ra cima e “venda seu peixe”. 
No fim do dia, nada melhor 
do que o carinho da família 
e o sossego do lar. Aprovei-
te para curtir um seriado, re-
laxar e arejar a cabeça com 
assuntos leves. Clima má-
gico no amor!

Horóscopo


