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Há em todo o país 
uma grande 
p re o c u p a ç ã o 
com o contro-

le populacional de cães e 
gatos, e a castração é uma 
das formas de evitar que 
animais, principalmente 
filhotes, sejam abandona-
dos diariamente nas ruas, 
portas de clínicas veteri-
nárias, pet shops e ONG’s 
de proteção animal. Por 

este motivo, a Prefeitura 
de Fernandópolis oferece 
o serviço de castração gra-
tuitamente, no ano de 2020, 
foram realizados 1.191 pro-
cedimentos.

Do total de animais atendi-
dos, 172 eram cães machos, 
377 cadelas, 404 gatas e 238 
gatos. Eles são castrados 
gratuitamente no Centro de 
Controle de Zoonoses de Fer-
nandópolis, que tem como 
coordenador o veterinário 
Dr. Mileno Tonissi.

Para ter acesso ao proce-
dimento, o dono do animal 
de estimação deve procurar 
o órgão para fazer o agenda-
mento. Cães e gatos abando-
nados que vão para o Centro 
de Zoonoses também são 
castrados.Em quatro anos, o 
CCZ atendeu 4.846 animais, 
sendo 1.191 em 2020; 1.087 
em 2019; 1.383em 2018;e 
1.185 em 2017.

A castração é o melhor 
método para o controle po-
pulacional de animais do-

mésticos, também diminui 
a probabilidade de doen-
ças, como tumor de mama, 
tumor de próstata, além de 
doenças infectocontagio-
sas.

Serviço
l O Centro de Zoonoses de 

Fernandópolis fica na ave-
nida Litério Grecco, 300, 
Vila São Fernando, aos fun-
dos da Escola Municipal 
de Ensino Fundamental e 
Agrícola Melvin Jones. O 
telefone é o 3462-3341.

A equipe do Corpo de 
Bombeiros de Jales capturou 
na manhã desta terça-feira, 
12 de janeiro, uma capiva-
ra que havia invadido uma 
residência no Córrego do 
Matãozinho. Segundo o re-
lato de um dos moradores ao 
FocoNews, o animal estava 

em um canto da garagem e 
foi avistado quando a família 
iria sair para trabalhar, por 
volta das 07h30.

O animal foi colocado den-
tro de uma gaiola para ser 
devolvido em um local ade-
quado próximo a uma repre-
sa ou em algum rio na região. 

A capivara é uma espé-
cie de mamífero roedor, são 

animais calmos e mansos, 
nativos da América do Sul. 
Vivem em locais próximos ao 
ambiente aquático, pois pre-
cisam da água para várias 
de suas atividades, como 
esconder de predadores e 
reproduzir-se.

Fonte: www.meu
foconews.net

Centro de Zoonoses fez 1.191 
castrações de cães e gatos 
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Zoonoses de 
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o veterinário 

Dr. Mileno 
Tonissi

Em quatro anos foram atendidos 4.846 animais
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Prefeitura de Fernandópolis

à  FORA DO HABITAT NATURAL

Bombeiros capturam
capivara em garagem 
de residência
Após avaliação, animal será devolvido a natureza

Animal foi avistado enquanto a família saia para trabalhar
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Foto: Reprodução/Foco News

à  APREENSãO

Polícia apreende madeira irregular durante 
operação e caminhoneiro é autuado em R$ 5 mil

Homem transportava em Jales madeira nativa em desacordo com a licença obtida

A Polícia Militar Ambiental 
apreendeu carga de madeira 
nativa durante a operação 
"Pan Amazônica", na segunda-
feira, 11. A apreensão ocorreu 
durante a abordagem a um 
caminhão na Avenida Paulo 
Marcondes, em Jales. De 
acordo com as informações 

da PM, o veículo passou 
por vistoria e o motorista 
apresentou a documentação 
para o transporte de produtos 
florestais e toras de madeira. 
Entretanto, foram constatadas 
irregularidades de acordo com 
a licença obtida.

A polícia apreendeu 16,8 
m³ de madeira nativa, que 
seria levada de Brasnorte 

(MT) até uma madeireira de 
Jales, e autuou o motorista 
responsável pelo transporte 
da carga em R$ 5 mil.

Macaubal
A Polícia Militar Ambiental 

também fez autuações durante 
a operação em Macaubal.

Segundo a polícia, um es-
toque clandestino com 8,8 
m³ de madeira nativa sem 

documento de origem florestal 
foi encontrado no Centro da 
cidade. O proprietário do local 
foi autuado em R$ 2,6 mil.

Duas pessoas que seriam 
responsáveis por parte da ma-
deira e mais duas que teriam 
cortado uma árvore da espécie 
Jatobá foram advertidas.

Fonte: g1.globo.com

Polícia encontra estoque clandestino de madeira nativa em MacaubalPolícia Ambiental apreende madeira irregular em Jales
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Foto: 4º Batalhão de Polícia Ambiental
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à  ELEIçÕES 2020

Há pouco menos de qua-
tro anos, o Sicredi (Sistema 
de Crédito Cooperativo) ini-
ciou um plano ambicioso de 
expansão pelo Brasil e iden-
tificou a necessidade de ter 
um parceiro estratégico para 
aprimorar a infraestrutura 
de conectividade de suas 
filiais concentradas primor-
dialmente nas regiões Cen-
tro-Oeste e Norte do país. A 
instituição, após um proces-
so de seleção de fornecedo-
res, iniciou uma parceria com 
a Logicalis, empresa global 
de tecnologia da informa-
ção e comunicação, que em 
conjunto com as equipes 
técnicas de infraestrutura 
do Sicredi, implementou um 
projeto para a modernização 
de sua rede WAN e, desta 
forma, garantir mais agilida-
de e melhor aproveitamento 
da capacidade da tecnologia.

A tecnologia definida para 
suportar a estratégia do Si-
credi foi a SD-WAN, forneci-

da pela Cisco, que possibili-
tou que as filiais passassem 
a ter maior liberdade na 
escolha de seus links WAN 
– MPLS, internet dedicada, 
entre outros. Com isso, a em-
presa ganhou mais agilida-
de na implantação de novas 
agências, maior disponibili-
dade das aplicações – mes-
mo em locais remotos –, e 
passou a realizar o tratamen-
to do tráfego de acordo com 
as aplicações e necessidades 
do negócio, impactando dire-
tamente na experiência das 
agências das Cooperativas 
de Crédito. 

A adoção da tecnologia, 
além de garantir ganho de 
eficiência e produtividade, 
também proporcionou uma 
economia de 60% em relação 
aos contratos de conectivida-
de. “O Sicredi está presente 
em todo o território nacional 
e em locais onde as operado-
ras tradicionais não chegam. 
Com o SD-WAN e a parceria 
com a Logicalis, que detém 
o know-how de implan-

tação e de governança da 
rede, conseguimos atender 
a estas unidades por meio 
de provedores locais, redu-
zindo o tempo para abertura 
de novas agências. O projeto 
trouxe uma economia finan-
ceira significativa e ainda há 
possibilidade de ampliarmos 
essa realidade”, comenta Pe-
dro Martins, Coordenador de 
Operações de TI do Sicredi.

Além da consultoria da Lo-
gicalis para implementação 
do SD-WAN, o Sicredi conta 
com uma operação de ser-
viços gerenciados, também 
conduzida pela empresa, ga-
rantindo o melhor aproveita-
mento e evolução constante 
da rede atual. Todos esses 
benefícios contribuíram para 
viabilização do plano de ex-
pansão de agências das co-

operativas, que passou de 
200 unidades no primeiro 
semestre de 2019 para 1.800 
atualmente.

“Esse projeto apoiou o 
Sicredi na sua jornada de 
transformação digital a 
partir da implementação 
de novas ferramentas para 
operação das agências. 
Todo o ciclo de vida dos as-
sociados está sendo trans-

formado, já que essa nova 
solução permite uma maior 
flexibilidade, agilidade, re-
siliência e simplicidade no 
consumo dos meios de co-
municação de dados que, 
além de centralizados em 
seus data centers, estão 
cada vez mais presentes 
também em plataformas em 
nuvem (IaaS), aprimorando 
o atendimento aos clientes 
e possibilitando a entrega 
da mesma experiência em 
todas as unidades do País”, 
comenta Guilherme Monto-
anelli, coordenador de SDN 
da Logicalis.

Como próximo passo, o 
Sicredi considera ampliar a 
conectividade das agências 
com nuvens públicas e deve 
aderir a soluções de inteli-
gência artificial que se inte-
grem à solução SD-WAN e 
tragam ainda mais dinamis-
mo à rede.

Fonte: Assessoria de 
Imprensa da Logicalis

no Brasil

Já estão disponíveis 
para consulta na pá-
gina do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) 

os relatórios das auditorias 
externas realizadas durante 
as Eleições 2020. Os docu-
mentos comprovam que não 
foi identificada qualquer si-
tuação que comprometesse 
a transparência e confiabili-
dade da votação eletrônica.

As auditoras externas fo-
ram realizadas pelo Grupo 
Maciel Auditorias em todos 
os Tribunais Regionais Elei-
torais (TREs) que organiza-
ram as eleições municipais. 
A empresa especializada foi 
contratada por meio de lici-
tação, conforme prevê a Re-
solução TSE nº 23.603/2019.

Em São Paulo, maior colégio 
eleitoral do Brasil, o relatório 
detalha que foi realizada a 
contagem manual de votos 

para conferir se os números 
batiam com a simulação rea-
lizada durante a votação pa-
ralela. A empresa selecionou 
uma urna da seção 203, locali-
zada na zona eleitoral 250 da 
capital paulista.

Os auditores realizaram a 
contagem manual em todos 
os estados e confrontaram 
esses dados com os votos 
apresentados no sistema 
informatizado e na zerési-
ma da urna. Conforme os re-
latórios, não houve qualquer 
indício de irregularidade nos 
números.

o que é a votação 
paralela?

A votação paralela é um 
procedimento realizado pela 
Justiça Eleitoral em todas as 
eleições e tem o objetivo de 
averiguar os sistemas da 
urna eletrônica, atestando 
que não há desvio de votos, 
confirmando que o voto di-
gitado é o mesmo que será 

Relatórios de auditoria externa descartam 
irregularidade durante votação eletrônica

Documentos detalham procedimentos da votação paralela realizada no primeiro e no segundo turno das eleições

computado e constará do Bo-
letim de Urna (BU) após a vo-
tação por parte dos eleitores.

Cada procedimento é 
acompanhado por um juiz 
eleitoral, que preside as 
comissões compostas por 

servidores dos TREs. Essa 
auditoria ocorre no mesmo 
dia e hora da votação nas se-
ções eleitorais e é feita com 
a participação de represen-
tantes de partidos políticos, 
da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), do Ministério 
Público e de qualquer inte-
ressado, pois a cerimônia é 
realizada em local público e 
de amplo acesso a qualquer 
cidadão.

Conforme prevê a resolu-
ção, são selecionadas, por 
meio de sorteio, urnas ele-
trônicas de cada unidade da 
Federação já preparadas para 
eleições oficiais. Essas urnas 
são retiradas do local de vo-
tação na véspera da eleição 
e levadas para o local esco-
lhido. Cédulas em papel são 
preenchidas e depositadas 
em uma urna de lona, para 
que, no dia da auditoria, os 
participantes digitem esses 
votos tanto na urna eletrônica 
quanto em um sistema espe-
cífico que computará os votos 
consignados em paralelo.

Importante destacar que 
a grande vantagem dessa 
auditoria é que se conse-
gue demonstrar, para elei-

tores sem conhecimentos 
específicos em tecnologia, 
a fidedignidade da votação 
na urna eletrônica de forma 
clara e transparente, eviden-
ciando o funcionamento e a 
segurança dessas máquinas.

auditoria
externa

Para atestar o trabalho 
das comissões, há ainda 
a realização de auditoria 
externa realizada por em-
presa contratada especi-
ficamente para auditar e 
fiscalizar a atuação desses 
servidores durante a vo-
tação e verificar se estão 
de acordo com as normas.

A verificação abrange o 
exame e a validação da orga-
nização, condução e conclu-
são dos trabalhos da Comis-
são de Votação Paralela. Os 
documentos publicados no 
Portal destacam os aspectos 
relevantes encontrados em 
cada fase do dia da eleição.

à  Sd-wAN

Sicredi garante eficiência na comunicação entre filiais e 
viabiliza estratégia de expansão com apoio da Logicalis

Adoção da tecnologia SD-WAN conferiu agilidade e viabilizou crescimento de mais de nove vezes o número de agências em um ano

A adoção da tecnologia proporcionou uma economia de 60%

Foto: Reprodução
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Malhação
Quarta-feira, 17h30

Malu conta que recebeu vá-
rios e-mails de alunos que-
rendo se matricular na The 
Best depois da notícia falsa 
sobre Dóris. Lica conversa 
com Felipe, quando Saman-
tha aparece. Tato vê uma 
notícia apavorante sobre as 
pessoas em situação de rua. 
Tato, Roney e Keyla vão até 
o local. O clima fica tenso 
entre Lica e Samantha, mas 
Felipe consegue mudar. Li-
ca mostra sua escultura pa-
ra Felipe, e Samantha diz 
que quer ajudar. Tato des-
cobre que o pai foi parar no 
hospital. MB diz que os pais 
sumiram sem dar notícias. 
Benê e Guto vão para a ro-
doviária e se preparam pa-
ra a audição da faculdade. 
MB chega nervoso na casa 
de Lica, pedindo ajuda. Gu-
to e Benê passam na prova 
com louvor.

haJa coração
Quarta-feira, 19h15

André nota o interesse de 
Tamara por Apolo. Aparí-
cio fica preocupado ao per-
ceber que alguns membros 
do Conselho estão a favor 
de Fedora. Beto vê Penélo-
pe e Henrique conversando 
e pergunta se os dois se co-
nhecem. Henrique diz a Be-
to que Penélope é amiga de 
sua namorada Leonora. Fe-
lipe pede Shirlei em namo-
ro. Apolo aceita a propos-
ta de Adriana e volta a ser 
piloto da Mercúrio. Murilo 
ajuda Carol a levar Bia pa-
ra o hospital. Tancinha não 
aceita o pedido de perdão 
de Apolo.

Flor do caribe 
Quarta-feira, 18h00

Dionísio tira Maria Adília de 
Vila dos Ventos. Alberto fi-
ca intrigado com a demis-
são em massa da empresa. 
Hélio pede emprestado o di-
nheiro da poupança de Mari-
zé e Lipe a Bibiana. Lino tira 
as medidas de Natália pa-
ra o vestido de noiva. Dioní-
sio propõe um acordo a Ma-
ria Adília. Maria Adília entra 
em acordo com Dionísio. Al-
berto e Ester recebem a noti-
ficação da audiência sobre a 
guarda de Laurinha. Juliano 
vê a foto de Arruda no jornal. 
Juliano conversa com Natália 
sobre suas suspeitas contra 
Hélio. Taís e Lino pensam um 
no outro. Duque tenta evitar 
que Rodrigo se aproxime de 
Amaralina. Advogado ins-
trui Alberto sobre o caso de 
Laurinha. Rodrigo se decla-
ra para Amaralina e a pede 
em namoro. 

chiquititaS 
Quarta-feira, 20h30

Tobias, que está como Tomás 
Ferraz, se reúne com um no-
vo empresário. O homem diz 
que Tomás precisa mudar o 
visual para se adaptar ao gos-
to do público brasileiro. O em-
presário diz ainda que Tobias 
precisa mudar o estilo musi-
cal e adotar a linha funk os-
tentação, pagode, tecnobrega 
ou até sertanejo universitá-
rio. Tomás se imagina em to-
das essas situações, mas não 
gosta de nenhuma. Carmen 
chama Armando até o Café 
Boutique, diz que sabe que 
ele está com Cintia e que es-
tão armando algo pelas cos-
tas de José Ricardo. Carmen 
ameaça Armando e diz que 
é melhor ele colaborar antes 
que ela conte tudo. Arman-
do revela que existe um te-
souro valioso escondido há 
anos no orfanato e eles estão 
tentando descobrir o que é.

eScrava Mãe
Quarta-feira, 20h50

Miguel e Juliana estão es-
pantados, olhando o pano 
com sangue. Maria Isabel 
pergunta porque Zé Leão 
não trouxe Juliana e ele diz 
a Maria Isabel que Juliana 
morreu. Quintiliano está na 
câmara e encara Almeida to-
cando a sineta quando ques-
tionado por Loreto se foi Al-
meida quem roubou a pepita 
de ouro. Catarina chega a 
câmara e discute com Urra-
ca por Almeida não ter dado 
a liberdade a Esméria. Urra-
ca responde que Esméria já 
está livre graças a Almeida. 
Catarina reage espantada. 
Bá Teixeira explica a Filipa 
que Genésio pegou a pepi-
ta para fugir com a Esméria. 
Genésio encontra Esméria 
no solar e diz que está feliz 
com a sua liberdade. Gené-
sio vai dar um abraço em Es-
méria e ela se desvencilha. 

a Força do querer
Quarta-feira, 21h00

Jeiza ameaça Bibi. Joyce 
se desespera com o com-
portamento de Ivana e pe-
de ajuda a Simone. Eva su-
gere que Ivana comunique 
sua transição à família. Ru-
binho diz a Bibi que assus-
tará Jeiza. Simone afirma 
a Eurico que Silvana tem 
uma doença. Caio prome-
te ajudar Silvana com Eu-
rico, caso ela aceite trata-
mento para seu vício. Bibi 
desconfia de que Rubinho a 
está traindo e se revolta. Ru-
binho pede que Batoré as-
suma a culpa perante Bibi. 
Aurora desabafa com Sel-
ma sua preocupação com 
Bibi. Irene aconselha Mira 
a voltar para o escritório e 
abrandar as suspeitas de 
Dantas. Jeiza conversa com 
Alan e retoma seus treinos. 
O carro de Jeiza é atingido 
por um fuzil.

Resumo de Novelas

ÁrieS
Você está mui-
to per to de 
conseguir o 

que quer. Um pouco mais 
de paciência e de dedica-
ção aos relacionamentos ga-
rantirá bons resultados na 
carreira e na vida pessoal. 
Movimentações na equipe 
e nas atividades de grupo 
sinalizam mudanças e re-
estruturações. Talvez pre-
cise se adaptar aos novos 
paradigmas. Amor com so-
ma de recursos e planos 
de futuro.

touro
Ganhe mais 
autonomia e 
liberdade. De-

cisões de vida poderão dar 
nova direção à carreira. Fa-
se positiva para formaliza-
ções e escolhas. Viagens 
curtas para lugares boni-
tos em meio à natureza fa-
vorecerão o amor. Construa 
relações de confiança, am-
plie interações nas redes 
e inicie projetos de maior 
abrangência. Atividade on
-line permitirá trabalhar de 
qualquer lugar.

GêMeoS
Prefira a pri-
vacidade ho-
je. Troca de 

confidências com o par au-
mentará a cumplicidade e 
o desejo de estar junto. O 
dia convidará à intimidade 
e ao relaxamento. Um pou-
co de interiorização ilumi-
nará planos de mudança e 
caminhos de maior reali-
zação pessoal. Acertos de 
documentação ou assun-
tos jurídicos poderão cau-
sar inquietudes. Prestígio 
em alta!

câncer
Lindo momen-
to para iniciar 
amizades num 

ambiente diferente, harmo-
nizar relações e ampliar sua 
rede. Se estiver só, espere 
por surpresas e novidades 
no amor. Alguém especial 
poderá chegar de maneira 
inesperada e produzir mu-
danças positivas em sua 
vida. Viagem ou conexão 
com quem está longe cria-
rá um clima mágico hoje. 
Escolhas sábias darão no-
vo sentido à vida.

leão 
Trabalho em 
ritmo acele-
rado. Aprovei-

te para ampliar comunica-
ções, contatos e parcerias. 
O foco nos relacionamen-
tos trará ótimos resultados. 
Pense nas mudanças e ino-
vações que deseja e abra 
novos caminhos. Marte e 
Urano anunciam conquis-
ta profissional em breve. 
Atualize tecnologias e fa-
cilite tarefas. O cotidiano 
ficará mais gostoso com 
novas atividades.

virGeM
Clima alegre, 
entusiasmo 
com novos 

projetos e novidades dos 
filhos ou do par animarão 
o dia. Encare os desafios 
de trabalho com autocon-
fiança e vontade de vencer. 
Criatividade e soluções ori-
ginais não faltarão. O dia 
trará oportunidades de ex-
pansão. Bom para brilhar e 
conquistar novos espaços. 
Tudo aberto no amor! Se es-
tiver só, poderá se apaixo-
nar novamente.

libra
Jogue a auto-
estima para ci-
ma e crie um 

ambiente de harmonia em 
casa e no trabalho. Carinho 
da família, conforto e segu-
rança farão diferença no seu 
dia. Hora de somar foças e 
concretizar mudanças po-
sitivas de vida. Comece por 
organizar a rotina. Bom mo-
mento para criar projetos e 
investir no seu desenvolvi-
mento. Fase de cura emocio-
nal e de compromisso com 
seus talentos.

eScorpião
Entendimen-
to e sintonia 
no amor. Vê-

nus e Lua inspiram pala-
vras doces e carinhosas. 
Bom para falar de senti-
mentos, compartilhar so-
nhos e criar planos a dois. 
O dia também favorecerá 
acordos comerciais. Apro-
xime irmãos, harmonize os 
relacionamentos e promova 
maior união familiar. Cuida-
dos com a saúde e comuni-
cações de trabalho cobra-
rão atenção.

SaGitÁrio 
Negocie valo-
res, firme um 
acordo finan-

ceiro e diminua pressões. 
Apesar das inseguranças 
desta fase, o dia será bas-
tante produtivo no trabalho 
e nas decisões. Discuta de-
talhes de um contrato co-
mercial. Você terá bons re-
sultados com as iniciativas 
que tomar hoje. Hora de con-
quistar maior estabilidade 
material e afetiva. Algumas 
concessões virão no pacote. 
Faça boas compras.

capricórnio 
Encante, bri-
lhe e surpre-
enda o par. Se 

estiver só, mesmo que se-
ja virtualmente, poderá se 
apaixonar instantaneamente 
hoje. O dinheiro estará cur-
to. Já as alegrias serão gran-
des. Aproveite para curtir 
prazeres diferentes e inten-
sificar a vida íntima. Vênus 
e Lua em seu signo desta-
carão sua beleza, sensuali-
dade e elegância. Bom pa-
ra renovar os looks e cuidar 
da imagem. Amor em alta!

aquÁrio
Os sonhos se-
rão revelado-
res. Aumente 

a sintonia com a força inte-
rior e movimente a vida com 
novas escolhas e projetos. 
Decisões não serão fáceis. 
Leve o tempo que for ne-
cessário para amadurecer 
ideias e desenhar novos pla-
nos. As melhores soluções 
virão em momentos de to-
tal relaxamento. Caminhe 
no parque, descubra pai-
sagens bonitas ou leia um 
livro e areje a cabeça.

peixeS
Fortaleça sua 
posição na 
equipe. Você 

terá ótimo desempenho em 
reuniões, entrevistas e ne-
gociações de trabalho hoje. 
Bom momento também pa-
ra iniciar amizades, ampliar 
contatos ou ingressar num 
novo grupo. A vida social 
será agitada e agradável. 
Discussões com amigos e 
pesquisa de informações 
trarão mais clareza sobre 
um assunto polêmico. Fir-
me sua opinião.

Horóscopo

R$

E SUAS LOJAS ASSOCIADAS

A CADA R$ 100,00
EM COMPRAS VOCÊ

GANHA UM CUPOM
PARA CONCORRER
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celebridadessocial
Marina Ruy Barbosa e Xande Negrão 
terminam casamento após 3 anos

Foto: Reprodução/Instagram
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Xuxa, 57, que deixou a Re-
cord no final do ano e está 
sem contrato com emissoras 
brasileiras, afirmou que pen-
sa em se mudar para a Itália 
com seu namorado, Junno 
Andrade, 57.

A apresentadora contou 
que já está de olho em casas 
na região de Toscana e que 
sua filha, Sasha Meneghel, 
22, gosta do país.

Em entrevista para Caro-
lina Ferraz, 52, no progra-
ma Domingo Espetacular 
(Record), exibido neste 
domingo (10), a rainha dos 
baixinhos confirmou a sua 
saída do canal após cinco 
anos. “Eu tenho muita gra-
tidão pelo que vivi aqui. O 
Dancing Brasil foi um dos 
programas mais bonitos da 
minha carreira”, disse. Na 

emissora, ela também co-
mandou o The Four, o Pro-
grama Xuxa Meneghel e o 
Canta Comigo All Stars. 

“Minha filha gosta da Itá-
lia, a gente tem nacionali-
dade italiana, então é uma 
grande possibilidade”, afir-
mou Xuxa. Ela contou tam-
bém que planeja vender sua 
mansão no Rio de Janeiro. 
Questionada sobre projetos 
futuros, revelou que preten-
de ter uma série infantil e um 
filme de ficção.

Entre seus projetos mais 
recentes estão uma partici-
pação no programa Cartas 
Para Eva, apresentado por 
Angélica, 47, e lançado em 
janeiro no Globoplay.

Xuxa foi convidada para 
participar do episódio Vio-
lência Contra a Mulher, em 
que Angélica entrevista 
mulheres que já sofreram 

agressões tanto físicas 
quanto psicológicas e de-
nunciaram esses abusos. 
A conversa também contou 

com a participação da jorna-
lista Miriam Leitão, 67.

Fonte: f5.folha.uol.com.br

Xuxa pretende deixar o país

Marina Ruy Bar-
bosa e Ale-
xandre Negrão 
terminam ca-

samento de três anos. A 
informação foi confirmada 
na tarde de terça-feira pela 
assessoria de imprensa da 
atriz, que informou ainda que 
o término foi motivado pela 
distância física do casal.

“Marina Ruy Barbosa e 
Alexandre Negrão não estão 
mais juntos. O trabalho e a 
distância física foram fatores 
decisivos para chegarem a 
essa situação. Os dois es-
tavam vivendo realidades 
muito distintas e vinham há 
meses tentando achar uma 
solução para resolver essa 
questão. A decisão ainda 
é muito recente e, por eles, 
nada disso seria divulgado 
neste momento. Mas em res-
peito ao público e à imprensa 

- que sempre acompanhou a 
vida do casal com carinho e 
apoio -, resolveram anunciar 
que estão separados”, diz a 
nota.

O comunicado diz ainda 
que a atriz e o piloto de stock 
car estavam tentando rever-
ter a situação, mas tiveram 
uma conversa definitiva e 
decidiram seguir caminhos 
separados.

“O casal tentava achar 
uma forma para reverter 
o que estava enfrentando 
mas Xande e Marina tive-
ram uma conversa e defini-
ram que trilhariam caminhos 
separados, que isso seria o 
melhor para os dois por en-
quanto. Ainda é cedo para 
saber o que acontecerá no 
futuro. Por agora, os dois 
seguem na tentativa de se 
reorganizarem intimamen-
te e, apesar de todo o amor, 
iniciarem separadamente um 
novo capítulo em suas vidas. 

Stanley Gusman era contra as medidas de isolamento e chegou a desdenhar da vacina contra a doença

Xuxa diz que pode se mudar para
a Itália após sair da Rede Record
Contrato da apresentadora venceu no final de 2020 e partes não oficializaram renovação

Contamos com o carinho e 
respeito de todos”, encerra 
a nota.

Marina e Xande se conhe-
ceram no réveillon de 2016, 
em Fernando de Noronha, e 

se casaram em outubro de 
2017. Rumores sobre o térmi-
no já circulavam há alguns 
meses.

Fonte: extra.globo.com
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Muitas felicidades para ela, 
Joice cremonesi!

Gláucia batista recebe os parabéns
de tada a galera nesta data especial!

Flávio tobal completa mais um ano de 
vida nesta quarta-feira. Parabéns!

Marina Ruy Barbosa e Xandy Negrão: separados


