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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 23/01/20

 28°

 21°

25mm
90%


chuva

85%
59%

NNW
11km/h


vento

05:58h
19:06h

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

SEX - 24/01/20

 30°

 20°

40mm
86%


chuva

95%
49%

SSE
11km/h


vento

05:59h
19:06h

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

SÁB - 25/01/20

 33°

 19°
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89%
39%
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5km/h


vento

06:00h
19:06h

Sol com algumas nuvens. Não chove.

DOM - 26/01/20
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80%
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6km/h
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06:00h
19:06h

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

SEG - 27/01/20
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde
e pancadas de chuva que vão até a noite.

NoiteTardeManhã
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Delegada aposentada 
assume direção de 
universidade investigada 
pela Polícia Federal
Intenção é zelar para que os procedimentos da instituição estejam de acordo com as leis

A
lessandra Cássia Car-
doso, delegada apo-
sentada da Polícia 
Federal, é a nova di-
retora de compliance 
da Universidade Bra-

sil, campus Fernandópolis. A intenção 
é zelar para que os procedimentos da 
instituição estejam de acordo com as 
leis.  Segundo apurou a reportagem, 
Alessandra assume o cargo depois que 
diversas pessoas ligadas à universida-
de foram denunciadas pelo Ministé-
rio Público Federal por venda de vagas 
do curso de medicina, fraude no Fies e 
ProUni, crimes de falsidade ideológica 
e fraude processual. Página A9

Forte chuva
causa pontos
de alagamento 
na cidade

A forte chuva que atingiu Fernan-
dópolis no final da tarde desta quinta-
-feira, dia 23, causou pontos de alaga-
mento e transtornos para motoristas e 
moradores. O mês de janeiro vem sen-
do histórico no acumulado de chuvas 

em Fernandópolis. Para as próximas 48 
horas a previsão é de 149 mm de chuva 
e 60 mm em três horas. A Defesa Civil 
alerta a todos para as próximas horas 
que poderão vir de rajadas de ventos e 
pancadas isoladas. Página A5

Problemas foram 
registrados no 
final da tarde 

desta quinta-feira 
por motoristas e 

moradores

Empresa Noromix 
será notificada 
pela Prefeitura 
para refazer asfalto

A Prefeitura de Fernandópolis irá no-
tificar a empresa Noromix, responsável 
pela pavimentação asfáltica da Aveni-

da Florisbela Batista, localizada no Jar-
dim Paulistano, zona norte do municí-
pio. Página A4

Kits de materiais 
começam a 
chegar às escolas 
municipais

 Página A8

Fernandopolenses 
aproveitam 
janeiro para 
planejar finanças
e pagar contas

Janeiro proporciona a lembrança de 
que as contas e dívidas não “tiram fé-
rias”. Água, luz, aluguel, IPVA, IPTU, ma-
terial escolar e outras parcelas esperam 
ser pagas até o dia do vencimento. Dian-
te desse quadro, é de suma importância 
que as famílias se organizem para que 
nada fique fora do orçamento e para que 
ainda sobre uma reserva para possíveis 
imprevistos durante o mês. Página A3

Netto & Henrique
são os mais novos 
contratados 
da Som Livre

à  PRATAS DA CASA

A dupla Netto & Henrique que saiu di-
retamente de Fernandópolis para brilhar 
nos palcos do Brasil, após fechar con-
trato com a Workshow, maior empresa 
de gerenciamento de carreira do Bra-
sil, agora também faz parte do grupo de 
contratados da Som Livre. Página A15
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Petrobras reduz
preço da gasolina e do 
diesel nas refinarias

à  quEDA NO PREço

A informação foi passada pelo consultor de Óleo e Gás da FCStone, Thadeu Silva
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A 
Petrobras reduziu 
os preços da gaso-
lina em 1,5%, em 
média, nas suas re-
finarias. A queda 
do óleo diesel - S10 

e S500 - foi de 4,1%. Já o diesel ma-
rítimo ficou 4,3% mais barato, infor-
mou a estatal por meio de sua asses-
soria de imprensa.

O preço do diesel S500 para as tér-
micas foi reduzido em 4,5% e o S10, 
4,2%. As mudanças valem a partir 
da sexta-feira, 24.

O Broadcast (sistema de notícias 
em tempo real do Grupo Estado) an-
tecipou que a gasolina reduziu em 
R$ 0,027 o preço médio da gasolina 
e, em R$ 0,091 o do óleo diesel. A in-
formação foi passada pelo consul-
tor de Óleo e Gás da FCStone, Tha-
deu Silva.

Com a retração dos preços, a Petro-
bras acabou com qualquer oportu-
nidade de importação por terceiros, 
segundo o presidente da Associação 
Brasileira de Importadores de Com-
bustíveis (Abicom), Sérgio Araújo. 

Fonte: SBT Interior
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Fernandopolenses 
aproveitam janeiro 
para planejar finanças
e pagar contas

à  oRçAMENTo

Mesmo com as férias, as responsabilidades continuam e o primeiro mês
do novo ano chega com um desafio para as famílias: economia doméstica

J
aneiro proporciona a lem-
brança de que as contas 
e dívidas não “tiram fé-
rias”. Água, luz, aluguel, 
IPVA, IPTU, material es-
colar e outras parcelas 

esperam ser pagas até o dia do ven-
cimento. Diante desse quadro, é de 
suma importância que as famílias se 
organizem para que nada fique fora 
do orçamento e para que ainda so-
bre uma reserva para possíveis im-
previstos durante o mês.

“A preocupação para janeiro é o 
pagamento do seguro do carro, mas 
que já está dentro do planejamen-
to”, diz a dona de casa Maria Paula 
Almeida, de 46 anos.

Para o mês de janeiro, por exem-
plo, o educador físico Rogério Ma-
galhães, de 29 anos, pretende gastar 
menos em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. “Uma coisa eu 
aprendi. Não compro quando não é 
necessário, não uso mais cartões de 
crédito e nem celular de conta. São 
pequenas coisas que fazem a dife-
rença”, destaca. 

ESPECIALISTA 
O economista Paulo Magno garan-

te que nunca é tarde para começar o 

Não somente em janeiro. Economista afirma que o planejamento dos gastos deve acontecer durante todo o ano 

planejamento, mas afirma que o con-
trole dos gastos deve acontecer du-
rante todo o ano. 

Para as famílias se manterem tran-
quilas ele recomenda que analisem 

o que estão consumindo e de que 
forma estão adquirindo e pagando 
pelos bens. “Deve ser avaliado não 
só se as mensalidades cabem no 
bolso, mas também se vale a pena 

pagar pelos juros”, diz Paulo. “A di-
ca é que seja montada uma planilha 
simples, para que nada importan-
te fique fora do orçamento”, com-
plementa.

 BRENO GuARNIERI

contato@oextra.net
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Empresa será notificada 
pela Prefeitura 
para refazer asfalto

Defesa Civil interdita ponte 
da estrada rural FND 158

à  BuRACoS

A administração municipal acredita que os buracos surgiram devido à má compactação de solo

A 
Prefeitura de Fer-
nandópolis irá no-
tificar a empresa 
Noromix, respon-
sável pela pavi-
mentação asfálti-

ca da Avenida Florisbela Batista, 
localizada no Jardim Paulistano, 
zona norte do município.

Segundo apurou a reportagem, o 
motivo da notificação foi devido o 
surgimento de vários buracos na 
referida via pública. 

A administração municipal acre-
dita que os buracos surgiram devi-
do à má compactação de solo du-
rante a execução do serviço.

Parte do asfalto foi danificado pe-
la ação das recentes chuvas que 
caíram em Fernandópolis. Desta 
forma, a Noromix terá que voltar 
ao município para reparar o trecho 
em questão.

Pavimentação asfáltica 
ficou sob a responsabilidade 

da empresa Noromix, que 
deverá refazer o serviço

 Da REDAção

contato@oextra.net

Em decorrência da chuva, houve o rompimento da linha de tubo existente no local

A Defesa Civil do Município de Fer-
nandópolis, atendendo solicitação 

da Secretaria Municipal de Agricul-
tura, interditou a ponte da estrada 
rural FND 158 do bairro Água Lim-
pa, nas proximidades dos bairros Jd. 
Paraíso/Wilson Moreira. 

Em decorrência da chuva que caiu 
em Fernandópolis na madrugada 
desta quinta-feira, 23, houve o rom-
pimento  da linha de tubo existente 
no local. Imediatamente, a Secreta-

ria Municipal de Obras já providen-
cia um desvio para facilitar o trânsito 
no local. Uma avaliação técnica se-
rá feita no local para verificar os re-
paros na ponte. 

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis
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A 
forte chuva que atin-
giu Fernandópo-
lis no final da tarde 
desta quinta-feira, 
dia 23, causou pon-
tos de alagamento 

e transtornos para motoristas e mo-
radores. 

O mês de janeiro vem sendo histó-

rico no acumulado de chuvas em Fer-
nandópolis. Para as próximas 48 ho-
ras a previsão é de 149 mm de chuva 
e 60 mm em três horas. A Defesa Ci-
vil alerta a todos para as próximas 
horas que poderão vir de rajadas de 
ventos e pancadas isoladas. 

As áreas de risco de movimentos 
de massa no município caracteri-
zam-se áreas sujeitas a solapamento 
de margem e há presença de voçoro-
ca. Esta situação associada à preci-

pitação incidente e acumulada e a 
previsão meteorológica indica que 
podem ocorrer processos erosivos.

As áreas de risco mapeadas pelo 
PLANCON - Plano de Contingência 
Municipal - compreendem o Parque 
Estoril, Jardim Progresso, Jardim 
Araguaia, Jardim Uirapuru e Bairro 
Ipanema. A atenção deverá ser re-
dobrada nas estradas rurais, pon-
tes e baixadas.

Nesta quarta-feira, 22, a chuva 

também causou estragos e gerou 
prejuízos em várias regiões da cida-
de. Queda de árvores, inundações de 
casas e até uma ponte rodou na zo-
na rural. O sistema de monitoramen-
to da Defesa Civil de Fernandópolis 
registrou na madrugada de ontem 
19,5 mm na cidade e até 40,1 mm em 
algumas áreas da zona rural. Neste 
mês de janeiro o acumulado já regis-
trou 208,2 mm, sendo 60,5% a mais 
que o mês todo de 2019.

Forte chuva causa 
pontos de alagamento 
em Fernandópolis

à  TRANSToRNoS

Problemas foram registrados no final da tarde desta quinta-feira por motoristas e moradores

 Da REDAção
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Print screen de vídeos postados nas redes sociais



A6 |  Região | SEXTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2020 

Estrela d’oeste recebe 
R$ 500 mil para saúde, 
social e infraestrutura
Verba será usada na melhoria do atendimento à saúde, 
reparos de infraestrutura e apoio a projetos sociais

à  RECuRSoS

O 
município de Es-
trela d’Oeste rece-
beu mais de 500 mil 
em emendas parla-
mentares nos últi-
mos seis meses. 

Foram destinados recursos para a 
Santa Casa de Misericórdia, para o 
Ceacad (Centro de Atenção à Crian-
ça e ao Adolescente), Asilo São Vi-
cente de Paula, além de recursos 
para construção de ponte sobre o 
Córrego da Taboa e a aquisição de 
uma ambulância para a Prefeitura.

Na tarde de terça-feira, 21, Carlão 
esteve na cidade, acompanhado pe-
los vereadores Vicentinho, Paçoca e 
Zezinho Sandim para oficializar os 
convênios e visitar a obra da ponte.

Os pedidos foram feitos por inter-
médio do ex-prefeito Pedro Itiro com 
a presença de vereadores, do Prove-
dor da Santa Casa, Armando Prato 
Neto, do Presidente do Ceacad, Jo-
sé Carlos, e do Presidente do Asilo, 
Joãozinho da Farmácia.

“Estou trabalhando para que o re-
curso do Governo do Estado chegue 
aos municípios com a máxima agili-
dade”, comentou o deputado esta-
dual Carlão Pignatari, que também 
é líder do Governo João Dória.

Carlão Pignatari: “estou trabalhando para que o recurso do Governo
do Estado chegue aos municípios com a máxima agilidade”

 ASSESSoRIA DE IMPRENSA

Deputado Carlão Pignatari
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Inscrições para as
52 casas da CDHu abrem
no dia 30 de janeiro
Inscritos deverão comprovar renda familiar bruta de R$ 1.200,00 a R$ 5.817,75

à  HABITAção

O 
prefeito de Santa 
Fé do Sul, Ademir 
Maschio, anunciou 
na manhã de ter-
ça-feira, 21, a aber-
tura do Edital de 

Inscrições para mais 52 unidades 
habitacionais da Cohab “José Gui-
marães”.

O período de inscrições será do dia 
30 de janeiro a 3 de fevereiro, quan-
do será disponibilizado uma sala de 
apoio para os interessados na sede 
do Ganhe Tempo, antiga sede do SA-
AE, na Rua 11, Centro, no horário das 
9h às 17h.

As inscrições devem ser feitas ex-
clusivamente pelo site www.cdhu.
sp.gov.br, ou pelo seu celular, utili-
zando o aplicativo Kaizala, até dia 3 
de fevereiro às 17h30.

O anúncio foi feito na sala de reuni-
ões da Prefeitura e contou com a pre-
sença do vice-prefeito Alcir Zaina, da 
secretária de Ação Social, Francieli 
Maximiano, e dos vereadores Rena-
to Ferraz e Leandro Magoga.

Para se qualificar, o cidadão deve-
rá apresentar renda familiar entre R$ 
1.200,00 a R$ 5.817,75, além de não 
possuir imóvel em seu nome, restri-
ções fiscais, e residir em Santa Fé do 
Sul no mínimo há cinco anos, etc. O 
prazo de financiamento é de até 360 
meses.

O interessado deverá também 
comprovar renda familiar mínima 
para o financiamento e ter Carteira 
de Trabalho assinada; apresentar to-
da documentação pessoal, incluindo 
comprovante de estado civil legal-
mente definido; não possuir pendên-
cia com a Receita Federal; não pos-
suir restrições junto aos órgãos de 
proteção ao crédito – SPC, SERASA 
e outros, o nome tem que estar lim-
po tanto de quem se inscreve como 
o do cônjuge. No caso de restrição 
no CPF, o candidato deverá proce-
der a regularização imediata, caso 
contrário não terá a operação de cré-
dito aprovada pela Caixa Econômi-
ca Federal.

Cotas: Idosos acima de 60 anos 

concorrerá à 3% das casas, 02 uni-
dades. 7% para pessoas portadoras 
de deficiências - 04 unidades.  4% pa-
ra trabalhadores na segurança públi-
ca (PM, agentes penitenciários Po-
liciais Civis) - 03 Unidades. Grupo 
Geral - 43 unidades.

O financiamento das unidades se-
rá feito pela Caixa Econômica Fede-
ral. As inscrições serão coordenadas 
pelo CDHU com apoio dos servido-
res da Secretaria Municipal de Ação 
Social.

Mais informações na Secretaria de 
Assistência Social pelo telefone 3641 
9230 ou no Departamento da Habi-
tação, pelo 3631 1136.

Fonte: Rádio Assunção

O anúncio foi feito na sala de reuniões da Prefeitura Municipal 

Atendimento
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Kits de materiais 
começam a chegar às 
escolas municipais

à  ANo LETIVo

Todos os alunos da rede pública municipal serão beneficiados

A
s unidades da rede 
municipal de ensi-
no se preparam pa-
ra a volta às aulas, 
no próximo dia 3 de 
fevereiro. Todas as 

escolas já se organizam para acolher 
os alunos, recebendo benefícios por 
meio de reformas, serviços de pin-
tura ou limpeza, para mais um ano 
letivo.

Além das melhorias e boas vindas 
à criançada, no início das aulas os 
alunos também serão contemplados 
com o kit escolar que será utilizado 
nesse ano. A Secretaria Municipal de 
Educação já está encaminhando os 
materiais para as unidades escola-
res, que realizam o processo de mon-
tagem dos kits, divididos de acordo 
com a faixa etária e série. Todos os 
alunos matriculados na rede munici-
pal, do ensino infantil ao fundamen-
tal vão ser contemplados. Ao todo 
mais de 6.000 kits serão entregues.

“O kit de material escolar é um 
importante investimento feito pe-
la administração municipal em prol 
às nossas crianças contêm todo ma-
terial necessário para aulas e todos 
nossos alunos serão contemplados”, 
comentou a secretária de Educação, 
Lucimara Rossato.

 SECoM

Prefeitura de Fernandópolis

Material que será entregue nas escolas
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Delegada aposentada 
assume direção de 
universidade investigada 
pela Polícia Federal

à  DENTRo DA LEI

A intenção é zelar para que os procedimentos da instituição estejam de acordo com as leis

A
lessandra Cássia 
Cardoso, delega-
da aposentada 
da Polícia Fede-
ral, é a nova dire-
tora de complian-

ce da Universidade Brasil, campus 
Fernandópolis. A intenção é zelar 
para que os procedimentos da ins-
tituição estejam de acordo com as 
leis. 

Segundo apurou a reportagem, 
Alessandra assume o cargo de-
pois que diversas pessoas ligadas 
à universidade foram denuncia-
das pelo Ministério Público Fede-
ral por venda de vagas do curso de 
medicina, fraude no Fies e ProU-
ni, crimes de falsidade ideológica 
e fraude processual. As denúncias 
foram feitas à Justiça Federal em 

meados de agosto de 2019. O ca-
so segue sob investigação da Po-
lícia Federal.

No final do ano passado, o Mi-
nistério da Educação reduziu de 
205 para 128 o número de novas 
vagas anuais do curso de medici-
na oferecidas no campus de Fer-
nandópolis. No Tribunal Regional 
Federal (TRF) da 1ª Região, a ins-
tituição conseguiu reverter a de-
cisão e manter as mais de 200 va-
gas.

DELEGADA
Alessandra é pós-graduada em 

gestão de políticas de segurança 
pública pela Escola Superior de 
Polícia Federal e se aposentou na 
PF como delegada de classe es-
pecial. 

Alessandra é 
delegada aposentada 

da Polícia Federal
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Sisu registra 2,5 
milhões de inscrições. 
Prazo vai até o dia 26

à  ATENção!

A pasta ressalta que entre meia-noite e 1 h desta quinta-feira, 23, o Sisu 
será interrompido para que seja realizada a classificação de todas as inscrições

M
ais de 2,5 mi-
lhões de ins-
crições foram 
realizadas no 
Sistema de Se-
leção Unificada 

(Sisu) até as 20h20 desta quarta-fei-
ra, 22. Segundo o Ministério da Edu-
cação, o número de inscritos chegou 
a 1,31 milhão de estudantes.

“O sistema está rodando normal-
mente. Não teve interrupção. Está 
tudo funcionando”, disse o ministro 
da Educação, Abraham Weintraub, 
em vídeo publicado em rede social.

O ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, destaca que o Sisu está 
funcionando normalmente: até es-
ta quarta-feira (22), mais de 2,5 mi-
lhões de inscrições foram registra-
das pelo sistema.

O período para inscrições no Sisu 
fica aberto até as 23h59 do dia 26. 
O Sisu é a principal forma de aces-
so ao ensino superior público com a 
nota do Ensino Nacional do Ensino 
Médio (Enem), divulgada na sema-
na passada.

A pasta informou que cerca de 70% 
das inscrições do Sisu têm sido fei-
tas por dispositivos móveis, como 

celulares e tablets. No início das ins-
crições, o sistema chegou a registrar 
7 mil inscrições por minuto e apre-
sentou lentidão. Segundo o MEC, a 
dificuldade em acessar a página ele-
trônica foi registrada após mudan-

ça do sistema, que nessa edição es-
tá armazenado em nuvem.

Para participar da seleção, é ne-
cessário não ter zerado a redação 
na edição de 2019 do exame. Nes-
te semestre, são 237.128 vagas em 

128 instituições de ensino superior 
públicas de todo o país. A inscrição 
é gratuita e deve ser feita na página 
do programa na internet. 

Fonte: Agência Brasil
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atos oficiais

(17) 99627-6349  (PARTIC.)

CoNSÓRCIo CoNTEMPLADo
CRÉDITo R$ 350 MIL

PARA CoMPRA DE IMÓVEL /
CoNSTR. / CAPITAL GIRo

PEço R$ 36 MIL +  TRANSF.  DIV.

TRATAR CoM LEoNILDA PELo CELuLAR: (17) 99609-7429

ALuGA-SE APARTAMENTo
No GuARujá

LoCALIzADo NA PRAIA DA ENSEADA, 
A 150 METRoS DA PRAIA, CoM 2 quARToS 
E uMA SuíTE, CoM 6 CAMAS, GELADEIRA,

TELEVISõES E EquIPAMENToS DE CozINHA.
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Lei anticrime já está em 
vigor desde quinta-feira

à  LEI 13.964/2019

Projeto foi sancionado pelo governo em 24 de dezembro de 2019

C
omeçou a vigo-
rar nesta quin-
ta-feira, 23, a Lei 
13.964/2019, conhe-
cida como pacote 
anticrime, aprovada 

pelo Congresso e sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro no dia 24 
de dezembro do ano passado.

Houve 25 vetos à matéria aprovada 
pelo Congresso. O pacote reúne par-
te da proposta apresentada no início 
deste ano pelo ministro da Justiça e 
Segurança Pública, Sergio Moro, e 

trechos do texto elaborado pela co-
missão de juristas coordenada pelo 
ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) Alexandre de Moraes.

Entre os pontos que foram vetados 
estão o aumento de pena para con-
denados por crimes contra a honra 
cometidos pela internet e o aumen-
to de pena para homicídios cometi-
dos com arma de fogo de uso restri-
to, que poderia envolver agentes da 
segurança pública.

JUIz DE GARANTIAS
Nessa quarta-feira, 22, o vice-presi-

dente do STF, ministro Luiz Fux, de-
cidiu suspender a aplicação do me-
canismo do juiz de garantias pela 

Justiça, até o plenário da Corte jul-
gar o mérito da ação, o que não tem 
data para ocorrer.

A decisão anula liminar concedi-
da pelo presidente do Supremo, mi-
nistro Dias Toffoli, que, na semana 
passada, suspendeu a aplicação das 
regras por seis meses. Toffoli che-
gou a criar um grupo de trabalho no 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
órgão que também é presidido por 
ele, para discutir a implementação 
do juiz de garantias.

A decisão de Fux foi motivada por 
nova ação protocolada pela Associa-
ção Nacional dos Membros do Mi-
nistério Público (Conamp). Para a 

entidade, a medida deveria ser sus-
pensa até o julgamento definitivo 
por violar princípios constitucionais.

Fux ocupa interinamente a presi-
dência da Corte no período de férias 
de Toffoli, até 29 de janeiro.

O juiz de garantias deve atuar na 
fase de investigação criminal, de-
cidindo sobre todos os pedidos do 
Ministério Público ou da autoridade 
policial que digam respeito à apura-
ção de um crime, como, por exemplo, 
quebras de sigilo ou prisões preven-
tivas. Ele, contudo, não poderá pro-
ferir sentenças.

Fonte: Agência Brasil

Pacote reúne parte da proposta apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro
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A 
senhora Neyde 
Alice Germano 
Carvalho faleceu 
na no início da 
noite desta quar-
ta-feira, 22, aos 83 

anos de idade, em São José do Rio 
Preto. Ela foi casada com o médico 
João de Carvalho, também falecido, 
com quem teve 5 filhos.

Amigos e familiares prestaram as 
últimas homenagens no velório que 
teve início as 6h, nesta quinta-fei-
ra. O sepultamento foi realizado as 
17h em Fernandópolis.

O 
Banco de Leite Hu-
mano de Rio Preto 
precisa de doação 
de leite materno 
devido ao baixo es-
toque nos meses de 

dezembro e janeiro. Normalmente, 
o Banco faz a captação de 120 litros 
por mês, mas em dezembro conse-
guiu doação de apenas 88 litros, fi-
cando com estoque abaixo do soli-
citado pelas maternidades, de 130 
litros.

Em janeiro, o estoque segue bai-
xo. Para a gerente do Banco de Leite, 
Priscila Theodoro, a redução das do-
ações pode estar relacionada com o 
período das férias escolares. “Nessa 
época do ano, muitas mães acabam 
viajando ou cuidando dos filhos mais 
velhos. Então, a situação do Banco 
de Leite só começa a melhorar de-
pois do carnaval, mas os bebês pre-
cisam do leite durante o ano todo”.

O leite materno, doado ao Banco 

de Leite, passa por um processo de 
pasteurização, e é doado às quatro 
maternidades de Rio Preto – Austa, 
Beneficência Portuguesa, Santa Ca-
sa e Hospital da Criança – para aten-
der os recém-nascidos internados 
nas UTIs neonatais.

Para ser doadora, é necessário pre-
encher um cadastro no Banco de Lei-
te Humano e estar com os exames de 
sorologia em dia. Depois, o serviço 
fornece frascos para as doadoras co-
letarem o leite e passa buscar nas re-
sidências semanalmente. Uma par-
te do leite doado é reservado para a 
própria doadora, caso volte a traba-
lhar antes dos seis meses de vida do 
bebê. Assim, a criança pode conti-
nuar tomando o leite materno, pas-
teurizado pelo Banco de Leite.

O leite materno é o único alimen-
to recomendado pela Organização 
Mundial da Saúde para bebês de até 
seis meses de vida. Quanto mais o 
bebê mama, mais leite a mulher pro-
duz. Por isso, a doação não afeta a 
produção da mãe e nem a alimenta-
ção do bebê.

à  LuTo

Dona Neyde 
Carvalho é 
sepultada em 
Fernandópolis
Amigos e familiares prestaram
as últimas homenagens durante 
velório realizado nesta quinta-feira
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à  REGIão

Banco de 
Leite Humano 
precisa
de doação
O leite materno, doado ao Banco de Leite, 
passa por um processo de pasteurização

 Da REDAção

contato@oextra.net



SEXTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2020  |  Classificados | A13

imóveis

Vende-se rancho de frente para rio
Imóvel com 2 quartos com suíte, sala grande, cozinha grande, lavanderia, quiosque de 60 mts (tudo 
com madeiramento tratado), 2 banheiros externos próximos ao quiosque e dispensa grande. Tudo com 
laje (exceto os cômodos externos). Valor: R$ 300.000,00 (Aceito troca em 50% do valor - Consultar). In-
teressados ligar (17) 99715-4897.

Anuncie aqui: envie mensagem pelo Whatsapp para: (17) 99715-4897 

VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis localizada 
na Rua Bahia, 196, com 3 quartos, 
2 banheiros, 2 salas, cozinha, co-
pa, área de serviço e garagem pa-
ra 2 carros. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua Her-
minio Antoniolli, 66, Parque Paulis-
tano, com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área de serviço. Terre-
no grande que dá para fazer outra 
casa. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CASA
Casa em Fernandópolis na Rua 
Francisco Alvizzi 117, Jardim Pau-
listano, com 2 quartos, sala, cozi-
nha e banheiro. Terreno grande que 
dá para fazer uma edicula. Interes-
sados ligar (17) 99658-2534 / 99715-
4897.
----------------------------------------
VENDE-SE CHÁCARA
Chácara  em Fernandópolis na Rua 
Antônio Papa 1078, Ipanema, em 
torno de 6 lotes. Área com 2 casas, 
sendo que a maior tem 2 quartos, 

sala, banheiro, cozinha e alpendre. 
Vai ser asfaltada a rua, com água, 
esgoto e luz. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
NEGóCIO DE OCASIÃO
Vende-se área de 2.400 metros qua-
drados no perímetro urbano escritu-
rada. Interessados ligar (17) 99715-
4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno na Avenida Verg-
naud Mendes Caetano, no centro - 
Ótimo preço. Interessados ligar (17) 
99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE ÁREA
Vende-se área de 1.800 metros qua-
drados com escritura na área urba-
na de Fernandópolis. Interessados 
ligar (17) 99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE OU TROCA-SE CASA
Vende-se ou troca-se casa no Jar-
dim Santa Filomena, com suíte com 
guarda roupa embutido, 2 quar-
tos, sala, copa, cozinha toda pla-
nejada, banheiro, lavanderia, área 
com churrasqueira, garagem pa-
ra dois carros, toda equipada com 

cerca elétrica, concertina e sistema 
de alarme.  Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Vende-se terreno no Parque Gra-
madão com 690 metros quadra-
dos, quitado. Interessados ligar (17) 
99658-2534.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Santa Alberti-
na, no Jardim Itália, anexo à Prai-
nha, com área de 269,14 m2, ide-
al para área de lazer. R$ 42.000,00. 
Interessados ligar (17) 99658-2534 
/ 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO 
Terreno quitado em Ouroeste, 
no Jardim São Lourenço VI, com 
200,33 m2 (ideal para Minha Ca-
sa, Minha Vida). R$ 25.000,00. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENOS
2 terrenos quitados e vizinhos em 
Ouroeste, com 365,76 m2 e 371,90 
m2, respectivamente, no Jardim 
São Lourenço VI. R$ 50.000,00 ca-

da. Interessados ligar (17) 99658-
2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Terreno em Valentim Gentil com 
1.550 m2 de área, contendo dois 
galpões para indústria, com área 
coberta total de 700 m2, alugados 
por R$ 2.100,00 por mês, no Dis-
trito Industrial (área urbana). R$ 
500.000,00. Interessados ligar (17) 
99658-2534 / 99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENOS
2 terrenos vizinhos em Valentim 
Gentil, no Residencial Montebe-
lo, primeira quadra, defronte a 
Choplândia, cada um com área de  
970,29 m2. R$ 230.000,00 cada. In-
teressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897.
----------------------------------------
VENDE-SE TERRENO
Terreno em Cosmorama, no Jar-
dim Progresso, de esquina, com 
292,38 m2 (possibilidade de des-
membrar e fazer dois lotes com 
tamanho para Minha Casa, Mi-
nha Vida). R$ 45.000,00. Inte-
ressados ligar (17) 99658-2534 / 
99715-4897. 



Votuporanguense
é goleado na estreia da 
Série A2 do Paulista

à  FuTEBoL

Jogando em casa o CAV foi derrotado pelo Juventus por 4 a 0

Juventus foi superior durante toda a partida

A
s coisas não come-
çaram nada bem 
para o Votuporan-
guense no Campe-
onato Paulista da 
Série A2. Jogando 

com o apoio da torcida a equipe saiu 
derrotada pelo Juventus por 4 a 0.

Logo aos três minutos de jogo os 
visitantes abriram o placar com Léo 
Castro. Ainda na etapa inicial, aos 
41 minutos, o mesmo Léo Castro am-
pliou para o Moleque Travesso.

Na volta do segundo tempo o CAV 
não conseguiu reagir e viu a vanta-
gem do adversário dobrar a vanta-
gem com gols de Danilo e de Léo 
Castro novamente.

Na próxima partida o Votuporan-
guense encara o Taubaté, na casa 
do adversário, no sábado, 25, às 15h. 
O Juventus joga no domingo (26), às 
10h, quando recebe o Sertãozinho, 
na Rua Javari.
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Netto & Henrique
são os mais novos 
contratados da Som Livre

à  SuCESSo!

Pouquíssimas duplas sertanejas conseguiram esse feito em tão pouco espaço de tempo

A 
dupla Netto & Hen-
rique que saiu dire-
tamente de Fernan-
dópolis para brilhar 
nos palcos do Bra-
sil, após fechar con-

trato com a Workshow, maior empre-
sa de gerenciamento de carreira do 
Brasil, agora também faz parte do 
grupo de contratados da Som Livre, 
gravadora do grupo Globo. Vale lem-
brar, que pouquíssimas duplas ser-
tanejas conseguiram esse feito em 
tão pouco espaço de tempo.

Para ter ideia da dimensão do su-
cesso, a Som Livre foi criada em 
1969 com o objetivo principal de 
pôr à disposição do público as tri-
lhas sonoras das novelas e minis-
séries da Rede Globo, e ao mesmo 
tempo incentivar a música popular 
brasileira, abrindo portas para no-
vos talentos e revitalizando o reper-
tório de músicos de grande talento. 
Durante sua história, lançou nomes 
importantes da música brasileira 
como Djavan, Ivan Lins, Novos Baia-
nos, Barão Vermelho e Cazuza. En-
tre os artistas exclusivos do elenco 
atual da empresa, estão nomes de 
sucesso como Luan Santana, Jorge 
e Mateus, Marília Mendonça, Wes-
ley Safadão, Gusttavo Lima e Ma-
ria Gadú – revelada pelo slap, selo 
criado em 2007 e que lançou no-
mes como Little Joy, Marcelo Jene-
ci e Silva. Nos últimos cinco anos, a 
Som Livre desenvolveu novas áreas 
de negócio como licenciamento in-
ternacional, digital, selo eletrônico 
(Austro Music), shows e edição mu-
sical, se consolidando como impor-

tante fornecedora de conteúdo pa-
ra televisão e outras mídias.

Netto & Henrique, revelados prin-
cipalmente pelas casas do grupo 
Bartoshow, de Fernandópolis, des-
pontaram como expoentes da nova 
safra da música sertaneja. O talento, 
competência, profissionalismo, afi-
nação, carisma e simpatia, logo cha-
mara a atenção da Workshow, que 
hoje gerencia carreira de artistas de 
peso como Marília Mendonça, Maia-

ra e Maraísa, Henrique e Juliano, Zé 
Neto & Cristiano, Léo Santana, Die-
go & Victor Hugo, Hugo & Guilher-
me, Dilsinho e muitos outros. Há um 
ano e meio os meninos passaram a 
viver em Goiânia – GO, onde está a 
sede da Workshow.

Neste ano de 2020, para dar o tom 
do sucesso, os sertanejos acabam de 
lançar a música Forçar a Barra, que 
faz parte do DVD Manual do Sofri-
mento. O hit já ganhou até vídeo no 

YouTube e destaque em plataformas 
digitais. Por meio da Som Livre, Net-
to & Henrique devem ter seu traba-
lho divulgado no Brasil inteiro, atra-
vés de emissoras de rádio, programas 
de TV, internet e outras mídias.

Não tenham dúvidas de que ouvi-
remos muito falar de Netto & Henri-
que este ano e que soará como mú-
sica para nossos ouvidos. 

Fonte: 2DZ.com

A dupla Zé Netto & Henrique acaba de lançar a música Forçar a Barra, que faz parte do DVD Manual do Sofrimento
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MALHAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Rita comemora a notícia dada por Filipe. Tatoo 
descobre que foi testado por Rui. César repre-
ende Vânia e Jaqueline por terem sido permis-
sivas com Milena. Max compra um apartamen-
to novo, e Regina se desespera. Milena se irrita 
com a atitude de César. Meg aconselha Guga a 
conversar com Max. Cida questiona Leila sobre 
a veracidade do assalto. Diana convida Nanda 
para cantar o hino do Estado, e a jovem se recu-
sa. Meg tenta abordar Max sobre trabalho. Nan-
da decide ajudar a chapa de Jaqueline nas elei-
ções para o grêmio. Rita e Lígia começam a se 
entender. Leila é sequestrada novamente. Filipe 
chega em casa com Nina, para a alegria de Rita.

BOM SUCESSO
Sexta-feira, 19h15

Os resumos do penúltimo e último capítulos não 
serão divulgados.

ÉRAMOS SEIS 
Sexta-feira, 18h00

Justina conta sobre sua ida ao circo para Emília, que 
fica admirada com a filha. Afonso é hostil com Shir-
ley. Alfredo pede para Alaor empregar Tião. Lola su-
gere que Inês deve conversar com Shirley. Alfredo 
e Adelaide fazem as pazes. Emília impõe uma con-
dição para deixar Adelaide levar Justina para falar 
com Selma. Olga sente ciúmes do assédio das mu-
lheres a Zeca. Karine se interessa por Alfredo e in-
centiva sua contratação. Virgulino não acredita em 
retaliações de Hilton. Tião começa a trabalhar no ca-
baré. Lola se preocupa ao saber que Alfredo traba-
lhará na loja de Assad. Isabel decide falar com Lola 
quando Felício conseguir se divorciar. Shirley desis-
te de voltar para a Bahia. 

AS AVENTURAS DE POLIANA 
Sexta-feira, 20h30

Joana e Sérgio recebem algumas encomendas 
em sua casa e descobrem que Mário pediu o car-
tão de crédito para o seu avô. Ruth mostra a João 
uma foto de sua verdadeira mãe. Mirela pede para 
Luca ajudá-lo com a rádio da escola. João decide 
contar para Kessya o paradeiro de Mosquito. Mi-
rela surge com uma nova ideia para o grêmio re-
alizar no colégio. Carla diz a Guilherme e Raquel 
que está pensando em mudar-se para São Paulo. 
Filipa diz a Bento que João e Poliana estão escon-
dendo algo dele.

AMOR SEM IGUAL
Sexta-feira, 20h50

Tobias se irrita com o questionamento de Norma. Ele 
diz que já namorou Donatella. Tobias explode e diz que 
quer ver Ramiro morto. Poderosa tenta lavar as roupas 
de Miguel, mas acaba manchando algumas camisas. 
Furacão descobre que Poderosa mentiu para Miguel. 
Chang e Takashi recusam a proposta de Olavo. Bibia-
na pede a ajuda do irmão para desenhar um vestido. 
Maria Antônia se aproxima e gosta da peça de rou-
pa. Chang e Takashi elogiam a filha de Oxente. Fer-
nanda recebe notícias das crianças carentes.Tobias 
exige que Santiago abandone o emprego na casa no-
turna e se dedique apenas à escolinha. O jovem ten-
ta pedir um teste para um amigo, mas o filho de Rami-
ro não o escuta.

AMOR DE MÃE
Sexta-feira, 21h00

Luciano Huck ajuda Lurdes a despistar Januário. Thel-
ma fecha seu restaurante. Januário vai à casa de Lur-
des. Oliveira conta a Danilo sobre o fechamento do 
restaurante. Matias e Miranda não conseguem se en-
tender. Vitória liberta Belizário e Veiga. Betina vê uma 
foto de Verena, e Nicete se preocupa com a filha. Lur-
des confessa a Januário o ocorrido com Jandir, e Ryan 
ouve. Januário convida Lurdes para sair. Danilo pro-
cura Thelma. Vitória desabafa com Davi sobre seu tra-
balho. Natália confessa às irmãs que está namorando 
Durval. Ryan e Érica confortam Lurdes. Gabo surpre-
ende Thelma e a convida para viajar. Betina confron-
ta Verena. Miguel assume o caso de Magno. Januário 
revela a Lurdes que pode ter uma pista de Domênico.

resumo de novelas

CVC Fernandópolis  (17) 3348-1900
Rua Espirito Santo, 1459

Prezado cliente: preço por pessoa, em apartamento duplo, em voo classe econômica para pacotes que 
incluem passagem aérea. As condições ofertadas fi cam sujeitas à disponibilidade de datas e horários de voo 
optados e vagas em hotéis. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste anúncio. Taxas de embarque 
cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. 
Preços calculados com câmbio 03/10/2019  US$ 1,00 = R$ 4,36  válido por tempo limitado. Os pacotes devem 
ser calculados com o câmbio do dia da compra. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 ou 1+11 vezes 
sem juros no cartão de crédito, 1+9 ou 0+8 vezes sem juros no boleto bancário ou 0+12 vezes iguais com 
juros no cartão de crédito ou boleto bancário. Ao optar pela condição de pagamento com parcelamento 0+12 
vezes iguais, os preços deverão ser recalculados para a inclusão da taxa de juros. Consulte taxa de juros no 
momento da compra. Sujeitos à aprovação de crédito. Ofertas válidas apenas para compras nas lojas físicas.

GRAMADO
5 diárias de hospedagem no Hotel Cabanas Jardim de
Flores com café da manhã, passagem aérea, traslado 
aeroporto/hotel aeroporto e passeio.

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140 reais
Preço válido para saída em 16 de janeiro de 2020.

VITÓRIA
3 diárias de hospedagem no Hotel Quality Vitoria
com café da manhã, passagem aérea e traslado 
aeroporto/hotel aeroporto.

6 diárias de hospedagem no Hotel Reymar Express  
com café da manhã, passagem aérea, traslado 
aeroporto/hotel aeroporto e passeio.

Por apenas R$ 1.980
ou 10x iguais de198  reais
Preço válido para saída em 02 de janeiro de 2020.

MACEIÓ

Por apenas R$ 1.850
ou 10x iguais de185  reais
Preço por pessoa com saída em 21 de março de 2020.

BUENOS AIRES
3 diárias de hospedagem no Hotel Esmeralda Palace
com café da manhã passagem aérea, traslado aeroporto
/hotel aeroporto e passeio.

4diárias de hospedagem no Hotel Dan Inn  
com café da manhã, transporte rodoviário,
passeios e seguro viagem.

Por apenas R$ 2.600
ou 10x iguais de260 reais
Preço válido para saída em 02 de janeiro de 2020.

FOZ DO IGUAÇU

Por apenas R$ 1.400
ou 10x iguais de140  reais

(RODOVIÁRIO)

Preço válido para saída em 08 de julho.

7 diárias em alto mar a bordo do Navio Soberano com
TUDO INCLUÍDO passando por Rio de Janeiro, Búzios,
Copacabana e Camboriú.

REVEILLÓN EM ALTO MAR

Por apenas R$ 3.468
ou 12x iguais de289 reais
Preço válido para saída em 28 de dezembro.

Seus pontos Livelo valem 
lojas CVC

de Verão
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horóscopo
ÁRIES
Sentimentos generosos 
envolverão o amor, ho-

je. De vazão à sensibilidade e crie 
um clima romântico num encontro 
especial. Se terá futuro ou não, de-
penderá de visão realista e propos-
tas concretas. Vida social movimen-
tada ampliará chances de conhecer 
alguém compatível. Inicie amizades 
num ambiente diferente e espere por 
uma ajuda do destino.

TOURO 
Amizades de vários luga-
res e culturas diferentes 

enriquecerão sua visão de mundo. In-
gresse num grupo internacional, en-
sine e aprenda. Viagem com amigos 
também será tudo de bom nesta fa-
se de descobertas e de desenvolvi-
mento intelectual. O plano de carreira 
poderá mudar. Sol e Mercúrio anun-
ciam sucesso profissional numa no-
va direção. Afaste o ciúme no amor.

GêMEOS 
Esta fase cobrará plane-
jamento do futuro. Se de-

seja mudar o estilo de vida, comece 
a pensar nas datas de viagens, ati-
vidades extras e com quem você po-
derá contar efetivamente. Relaciona-
mentos profissionais continuarão em 
destaque. Júpiter e Vênus apontam 
alianças especiais e aumento de po-
der. Dê forma a novos projetos. No-
vas associações pela frente.

CâNCER
Novo projeto de trabalho 
trará aumento de prestí-

gio, viagens e conexões com pessoas 
de outros lugares. Fase positiva pa-
ra mudanças e de maior satisfação 
nos relacionamentos. Vênus e Júpi-
ter trarão boas escolhas e chances 
para o amor, se estiver só. Uma rela-
ção que começar nestes dias pode-
rá resultar em casamento. Estraté-
gias certeiras e sucesso na carreira.

LEÃO
Amplie o diálogo com os 
filhos ou o par. Troca de 

confidências e posicionamento cla-
ro aprofundarão uma relação espe-
cial. Aprenda algo importante com 
as outras pessoas. Você contará com 
maior colaboração no trabalho e nas 
atividades de rotina. Bom momento 
para tratamento médico ou estético 
e cuidados com a pele. Implante há-
bitos saudáveis.

VIRGEM
Emoções fortes no amor. 
O dia terá um encontro 

muito especial que despertará seus 
melhores sentimentos. Confiança, 
prazer, paixão e muita sensualidade 
esquentarão o clima da vida íntima. 
Mudanças repentinas no ambiente 
de trabalho, participação em even-
tos e proposta tentadora ampliarão 
perspectivas. Assuma mais poder, 
brilhe e conquiste novos espaços.

LIBRA 
Com apoio familiar, o coti-
diano ficará mais leve. In-

vista no bem-estar e equilíbrio, cuide 
do corpo, da alma e fortaleça a au-
toestima. Nos próximos dias, uma 
oportunidade imperdível de traba-
lho cobrará serenidade. Você terá óti-
mo desempenho em reuniões, entre-
vistas e exposição de ideias. Espere 
por resultados positivos também em 
exames e testes.

ESCORPIÃO 
Mensagens carinhosas e 
declaração de amor forta-

lecerão uma relação especial. Conver-
sas pontuais esclarecedoras deter-
minarão novos planos que poderão 
incluir mudança de casa e decisões 
financeiras. Bom momento para fi-
nalizar pendências do passado e dar 
maior leveza à vida. Entendimento 
com a família. Comunicações aber-
tas. Resolva assuntos comerciais.

SAGITÁRIO
Resolva assuntos de fa-
mília e de moradia com 

atitude e bons acordos financeiros. 
Negociações em andamento resul-
tarão positivas. Encerre um contrato 
e inicie outro. Comunicações de tra-
balho estarão aquecidas. O dia tra-
rá novidades e aprendizado. Assuma 
novos desafios. Marte em seu signo 
anuncia conquistas importantes pe-
la frente. Parta para a ação!

CAPRICóRNIO 
Definições importantes 
sobre o projeto de vida fa-

vorecerão o casamento e as finanças. 
Soluções originais permitirão conci-
liar seus vários interesses e desejos. 
A confiança virá de grande entendi-
mento no amor e de oportunidade 
inesperada de trabalho ou negócio. 
Bom momento para mudar investi-
mentos e garantir maior rentabilida-
de. Cuide do seu patrimônio.

AqUÁRIO 
Novos conceitos de con-
forto e segurança inspi-

rarão reforma ou mudança de casa. 
Conte com aumento de salário ou 
bons acordos financeiros. Soma de 
recursos, parceria e estabilidade no 
amor trarão tranquilidade. Comece 
novo ciclo de vida. Caminhos estarão 
iluminados, com Sol e Mercúrio em 
seu signo. Bom momento para am-
pliar a rede social e iniciar amizades.

PEIXES
Encontros encantadores, 
harmonia nas atividades 

de grupo e chances para o amor mar-
carão conexão positiva entre Júpiter 
e Vênus em seu signo. Some forças 
com amigos e impulsione um empre-
endimento. Marte anuncia conquis-
tas na carreira. Bom momento para 
escolhas de parceiros e decisões so-
bre o futuro. Sintonia forte no amor. 
Siga a intuição e realize um sonho!
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celebridades
Luisa Mell ganha floresta 
de 1 milhão de m² de 
“presente” do marido
L

uisa Mell planeja cons-
truir um santuário pa-
ra animais silvestres 
e exóticos. O terreno, 
uma floresta de um mi-
lhão de metros qua-

drados que “de tão grande ocupa 
uma área entre dois municípios na 
Grande São Paulo”, Rio Grande da 
Serra e Ribeirão Preto, foi doado pe-
lo marido da apresentadora. O in-
vestimento necessário para colo-
car o projeto de pé será de milhões 
de reais.

“Teremos que construir até a es-
trada que dá acesso ao local porque 
a atual é muito ruim e os caminhões 
com os animais que vamos resga-
tar não conseguiriam trafegar por 
lá. Além disso, terei que fazer to-
da a parte elétrica e monitoramen-
to da fauna, e contratar um biólogo 
especializado em santuários desse 
tipo. Cada animal resgatado ficará 
em um único recinto e não será uma 
gaiola como a maioria dos zoológi-
cos que já visitei e são vergonhosos. 
Certamente, se somar tudo, os gas-
tos serão de milhões”, revelou a ati-
vista ao jornalista Leo Dias. A apre-
sentadora já tem uma ONG que leva 
seu nome e conta com hospital pa-
ra atender cães e gatos.

A previsão para abrigar o primei-
ro animal exótico, que ainda será 
resgatado, é para o segundo se-
mestre de 2020. Luisa Mell contou 
com a ajuda de Anitta para tirar a 

empreitada do papel: em setem-
bro do ano passado, a apresenta-
dora organizou um jantar benefi-
cente em São Paulo com a presença 
da cantora, além de Isis Valverde e 
Rita Lee. Na ocasião, Luisa conse-
guiu arrecadar 332 000 reais, que 
serão usados nas construções ini-
ciais do santuário: “O animal que 

me despertou para esse projeto foi 
um urso que estava num hotel que 
faliu em Aracaju. Ele ficou preso 
em um lugar minúsculo. Atualmen-
te, eu salvo cães, gatos, cavalos, 
pássaros, porco, mas esses animais 
também tenho que conseguir res-
gatar”. 

“Preservar uma área dessa magni-

tude é um presente para a humani-
dade e futuras gerações, como meu 
filho, que tem 4 anos. Estamos vi-
vendo na beira do colapso ambien-
tal total. O santuário é um mundo 
novo que estamos tentando cons-
truir, espero despertar esse novo 
olhar nas pessoas”, afirmou Luisa 
ao jornalista.

Luisa planeja construir um santuário para animais silvestres e exóticos no terreno
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Daltônica, Ana Furtado 
se emociona ao ver cores 
pela primeira vez
E

sta quarta-feira, dia 
22 de janeiro, fica-
rá marcado pra sem-
pre na vida de Ana 
Furtado. A apresen-
tadora, que é daltô-

nica (tem redução da capacidade 
de diferenciar cores), está curtindo 
um período de férias com a família 
em Orlando, nos Estados Unidos, e 
usou as redes sociais para contar 
aos seguidores que conseguiu en-
xergar as cores como elas realmen-
te são, graças ao auxílio de óculos 
especiais.

“Oi, gente! Tudo bem? Eu hoje 
vou dividir com vocês um momen-
to muito especial da minha vida. 
Para quem não sabe, eu sou dal-
tônica, eu tenho dificuldade de 
enxergar cores, principalmente o 
verde, o vermelho e o marrom. E 
eu descobri um óculos (esse aqui 
que eu comprei) que vai me fazer 
ver as cores como elas realmen-
te são. Vai ser, no mínimo, muito 
emocionante para mim e eu que-
ro dividir esse momento com vo-
cês”, afirmou.

“Bom, chegou a hora de colocar 
o óculos, eu não sei o que vai ser 
(risos). Nossa, que incrível que o 
mundo é! Nossa, vocês veem assim 

o mundo? Estou chocada! Lindo! É 
lindo!”, completou ela, que se der-
ramou em lágrimas.

Na legenda do post, Ana escre-

veu: “Vivendo as cores porque sem-
pre dá para se (re)apaixonar pelo 
mundo, pela vida! Que experiência 
incrível e indescritível!”.

A apresentadora tem dificuldade para diferenciar cores, principalmente verde e vermelho
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social

Carolina 
Ribeiro 
festejou 
idade 
nova nesta 
semana. 
Parabéns!

Viviane 
Robles é 

muito 
home-

nageada 
nesta 
data 

especial. 

Raulcilaine 
Santos 

completa 
mais um 

ano de vida 
e recebe 

muitas 
felicitações 

pelo seu 
aniversário.

Destaque para a querida aniversariante
Fabi de Gáspari. Felicidades!


