
Mulher é ssaltada 
em reunião online e
chefe chama PM

‘Junho Vermelho’ 
alerta sobre a
doação de sangue

Página A16 Página A17

Valentim 
Gentil: assinado 
convênio para 
recuperação de 
estradas vicinais

Saúde reforça 
importância 
do pré-cadastro 
para agilizar 
vacinação

Anvisa autoriza 
importação 
excepcional 
da Sputnik V 
para 7 estados

Prefeito cumpriu agenda em 
São Paulo para assinatura
do convênio.                Página A5

Cadastro no Vacine Já 
economiza tempo e evita 
aglomeração.            Página A6

Página A11

Utilize o QR Code 
para ter acesso 
gratuitamente à 
versão digitalizada 
de nossa edição 
impressa.

Site: OExtra.net
Facebook: Jornal O Extra.net
Instagram: jornaloextra.netoficial
Whatsapp: 99711-2445
E-mail: contato@oextra.net           
Fone: (17) 3442-2445Quinta-feira, 17 de junho de 2021 - Ano 23 - Edição 4.039 - Preço do exemplar: R$ 2,00

Página A7

Fernandópolis tem 
mais quatro óbitos
devido à Covid-19

Boletim desta 
quarta-feira 

registra mais 
300 casos 

suspeitos da 
doença no 
município

Manhã
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Sol com algumas nuvens. 
Não chove.
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“Já estávamos há um bom tempo
buscando recursos para essa vicinal”

Pessuto comemora
recapeamento da 
rodovia vicinal 
Carlos Gandolfi

O governo do estado de São 
Paulo confirmou que vai 
liberar recursos para o re-
capeamento da rodovia 
vicinal Carlos Gandolfi, 

que liga os municípios de Fernandó-

polis e São João das Duas Pontes. A 
confirmação ocorreu num encontro dos 
prefeitos André Pessuto (Fernandópo-
lis) e José Carlos Ceraze (São João das 
Duas Pontes), com o Deputado Estadu-
al Carlão Pignatari. Página A4

Governo de SP
anuncia plano 
para ampliar 
retomada das 
aulas presenciais
Cada escola determinará a 
capacidade de acolhimento 
total de alunos.          Página A3

Mais dois servidores municipais morreram
nesta quarta-feira vítimas do coronavírus

Mais dois servidores públicos mu-
nicipais faleceram nesta quarta-feira, 
16, vítimas de complicações causadas 
pela Covid-19 em Fernandópolis: Marta 
Pedroso das Neves e Toninho Ortolan. 
Páginas A9 e A10

Prefeitura de Fernandópolis 
publicou nota lamentando a
perda dos servidores

Caminhão 
roubado
é encontrado na 
região após ficar 
por horas em 
Fernandópolis

Página A14

Homem é preso com armas 
e munições de uso restrito 
Também foram encontradas uma insígnia da PM
de São Paulo, uma boina e um quepe.       Página A14
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à  COM O BUTANTAN

Para calcular a porcentagem de alunos, será levada em conta a capacidade 
total de acolhimento das escolas e não mais o total de matrículas

Faculdade da região 
integra rede que 
mapeou 19 variantes do 
coronavírus em SP

A 
primeira edição de 
um mapeamento 
realizado pelo Insti-
tuto Butantan apon-
tou a circulação de 
19 variantes do 

novo coronavírus no Estado de São 
Paulo. Segundo os dados, coletados 
em laboratórios públicos e privados, 
a variante Gama (P.1), identificada 
pela primeira vez em Manaus, é pre-
dominante, mas há registros da Alfa 
(identificada no Reino Unido) e da 
B.1.1.28, que originou a Gama.

Nesta quarta-feira (16), o instituto 
lança o boletim epidemiológico da 
Rede de Alertas das Variantes, que 
será atualizado semanalmente e terá 
como foco detectar as cepas em cir-
culação em São Paulo. Os dados são 
obtidos por meio do sequenciamento 
genômico de parte dos testes com 
resultado positivo realizados pelo 
Butantan e pelos laboratórios que 
integram a rede.

A Faculdade de Medicina de Rio 

Preto é parceira da rede. As outras 
parcerias são com o Hemocentro de 
Ribeirão Preto/FMRP-USP, Mendelics, 
FZEA-USP/Pirassununga, Centro de 
Genômica Funcional (ESALQ-USP)/
Piracicaba, Faculdade de Ciências 
Agrônomas UNESP/Botucatu. 

O Butantan também lidera a Rede 
de Laboratórios para Diagnóstico do 
Coronavírus SARS-CoV-2, que conta 
com 28 laboratórios públicos e um 
privado, que já realizaram quase 4 
milhões de exames para detecção 
da Covid-19 desde o início da pan-
demia. A rede tem como objetivo en-
tregar, em um prazo de até 72 horas, 
os laudos a pacientes com suspeita 
de infecção pelo vírus.

Esse primeiro levantamento utili-
zou dados de janeiro até o dia 29 de 
maio (21ª semana epidemiológica) e 
apontou que a variante Gama corres-
ponde a 89,9% dos casos avaliados. 
“Foram sequenciados 4.812 (0,58%) 
genomas completos de 834.114 
(39,2%) casos positivos”, informa o 
instituto.

O Departamento Regional de Saú-
de (DRS) da Grande São Paulo teve 

o maior número de variantes identi-
ficadas, totalizando 13. Na sequên-
cia, vieram a DRS Sorocaba e a DRS 
Campinas, com oito e sete variantes, 
respectivamente. 

Segundo o Butantan, o boletim vai 
permitir o acompanhamento da dis-
tribuição e evolução temporal da in-
cidência das variantes, testes reali-

zados por região, amostras positivas 
e o porcentual de resultados posi-
tivos encaminhados para sequen-
ciamento genômico. Será possível 
ainda ver as frequências absolutas e 
relativas das linhagens do vírus por 
Departamento Regional de Saúde.

Fonte: Época/Globo

 Da REdAçãO

contato@oextra.net
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à  PANdEMIA

Para calcular a porcentagem de alunos, será levada em conta a capacidade 
total de acolhimento das escolas e não mais o total de matrículas

Governo anuncia
novo plano de ampliação
da retomada das aulas 
presenciais para agosto

O 
Governador João 
Doria anunciou nes-
ta quarta-feira (16), 
com o Secretário da 
Educação, Rossieli 
Soares, o novo plano 

de ampliação da retomada das au-
las presenciais da Educação Básica 
para o segundo semestre de 2021.

Nesta nova etapa, para calcular a 
porcentagem de alunos permitidos 
será levada em consideração a ca-
pacidade total de acolhimento das 
escolas e não mais o total de ma-
trículas. O distanciamento mínimo 
entre as pessoas passa a ser de 1 
metro e não mais de 1,5 metro. Cada 
escola irá elaborar o seu plano de 
retorno levando em consideração a 
realidade da comunidade escolar, e 
neste momento a volta às aulas pre-
senciais não será obrigatória para os 
estudantes.

“Neste novo plano, a partir de 
agosto, cada escola deverá deter-
minar a capacidade de acolhimento 
total de alunos de acordo com a sua 
realidade, desde que sejam respei-
tados todos os protocolos de preven-
ção, como uso de máscara, álcool em 
gel e distanciamento mínimo de um 
metro entre os estudantes na sala de 
aula”, afirmou Doria. “São Paulo foi o 

primeiro estado do Brasil a vacinar 
os profissionais de Educação e está 
empenhado em garantir um retorno 
seguro às aulas presenciais”, com-
pletou o Governador.

Também estão sendo adquiridos 
três milhões de testes de Covid-19 
destinados para profissionais da 
educação e estudantes. A compra 
está sendo feita por meio de ata de 
registro da Secretaria de Saúde e os 
testes serão aplicados em parceria 
com Secretarias Municipais de Saú-
de em casos sintomáticos. Também 
será feita avaliação sentinela para 
garantir vigilância epidemiológica 
escolar.

Todos os demais protocolos de se-
gurança para o combate ao corona-
vírus como uso correto de máscara, 
medição de temperatura, higieniza-
ção constante das mãos e identifica-
ção e afastamento de casos suspei-
tos ou confirmados serão mantidos. 
Os casos devem ser notificados à 
Unidade Básica de Saúde (UBS) e 
registrados no sistema de monito-
ramento da Seduc-SP, o SIMED, e 
atualizado com o registro médico.

“Quanto mais tempo demorar-
mos a voltar, maior será o déficit de 
aprendizagem dos nossos estudan-
tes. É urgente voltarmos com nossas 
crianças, jovens e adultos às aulas 
presenciais”, destacou Rossieli So-
ares.

SERvIÇO ESSENCIAL
O Governo de São Paulo já havia 

decretado a educação como um ser-
viço essencial e com o novo plano 
de ampliação da retomada das aulas 
em agosto, a Secretaria da Educação 
(Seduc-SP) quer minimizar os efeitos 
causados pela pandemia.

Sem o ensino presencial, os impac-
tos na aprendizagem também são 
grandes. Avaliação feita pela Seduc
-SP e Universidade Federal de Juiz de 
Fora (UFJF) detectou uma estimativa 
de 11 anos para os alunos da rede es-
tadual recuperarem a aprendizagem 
em Matemática.

Além disso, os impactos na saúde 
emocional dos estudantes podem 
ser potencializados. Um estudo fei-
to pela Seduc-SP em parceria com 
o Instituto Ayrton Senna antes da 
pandemia já mostrava baixos índi-
ces na auto percepção dos alunos 
em aspectos emocionais que podem 
piorar depois de tanto tempo longe 
das salas de aula.

Os esforços do Estado de São Paulo 
no retorno seguro às aulas presen-
ciais vêm sendo feitos desde se-
tembro de 2020, quando as escolas 
foram abertas para atividades pre-
senciais. Já em novembro, foram 
autorizadas as aulas regulares para 
Ensino Médio e Ensino de Jovens 
Adultos.

Neste ano, na primeira semana de 

janeiro, estudantes puderam reali-
zar a recuperação presencial e o ano 
letivo teve início em fevereiro. Com 
o anúncio da fase emergencial, em 
março, as unidades de ensino per-
maneceram abertas, atendendo os 
mais vulneráveis.

A Seduc-SP também dispõe de 
uma Comissão Médica que dá apoio 
técnico para o monitoramento, to-
mada de decisão e implementação 
de ações; monitora casos suspeitos 
e confirmados e faz o rastreamen-
to de contatos por meio do Sistema 
de Informação e Monitoramento da 
Educação (SIMED).

vACINAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS

Em 10 abril, foi iniciada a vacina-
ção dos profissionais da Educação 
para o público acima de 47 anos. 
Junto à segunda etapa, que con-
templou pessoas com comorbida-
des, a imunização contra a Covid-19 
alcançou 400 mil profissionais da 
Educação Básica de todas as redes 
de ensino em todo o Estado.

No dia 9 de junho foi antecipada a 
vacinação para profissionais com 45 
e 46 anos, beneficiando 80 mil pesso-
as, e desde 11 de junho todos os pro-
fissionais da Educação Básica pau-
lista com mais de 18 anos também 
podem ser imunizados, totalizando 
843 mil servidores da educação de 
todo o Estado.
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“Já estávamos há um bom tempo buscando recursos para essa vicinal”

Pessuto comemora 
recapeamento da 
vicinal Carlos Gandolfi

O 
governo do estado 
de São Paulo confir-
mou que vai liberar 
recursos para o re-
capeamento da ro-
dovia vicinal Carlos 

Gandolfi, que liga os municípios de 
Fernandópolis e São João das Duas 
Pontes. A confirmação ocorreu num 
encontro dos prefeitos André Pessuto 
(Fernandópolis) e José Carlos Ceraze 
(São João das Duas Pontes), com o 
Deputado Estadual Carlão Pignatari.

O novo pacote de obras em vicinais 
vai beneficiar diretamente 140 rodo-
vias do estado, num investimento na 
ordem de R$ 1 bilhão de reais. Além 
de ser a principal ligação entre os 
dois municípios para seus morado-
res, a rodovia recebe grande fluxo de 
veículos pesados, em virtude do en-
treposto de armazenamento anexo a 
linha férrea e pela grande quantidade 
de propriedades rurais da região.

O prefeito de Fernandópolis come-
morou essa informação. “Já estáva-
mos há um bom tempo buscando re-
cursos para essa vicinal. Agradeço 
o empenho do governo estadual em 
liberar esse recurso visando a ben-
feitoria desta obra. Lembro também 
que em breve a empresa RUMO vai 
iniciar a construção de um pontilhão 
ferroviário no local, ou seja, teremos 
uma rodovia muito mais segura”, 
destacou André Pessuto.

Rodovia vicinal Carlos Gandolfi, que liga os municípios de 
Fernandópolis e São João das Duas Pontes, será recapeada
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Adilson Segura assina 
convênio para recuperação 
de estradas vicinais

à  VALENTIM GENTIL

Prefeito cumpriu 
agenda em São Paulo 
para assinatura
do convênio

Assinatura do convênio
para a recuperação de 

estradas aconteceu na última 
terça-feira, 15, em são Paulo

N
a última terça-feira, 
15, o prefeito Adil-
son Segura cumpriu 
agenda em São Pau-
lo para assinatura 
do convênio de re-

cuperação de estradas vicinais em 
município.

O ato foi realizado junto ao Go-
vernador João Doria, vice Rodrigo 
Garcia, ao presidente da Alesp, o 
Deputado Estadual, Carlão Pig-
natari e ao secretário Estadual de 
Agricultura e Abastecimento, Ita-
mar Borges.

As vicinais que receberam as 
melhorias são: a que liga Valentim 
Gentil a igrejinha do Viradouro e 
a que vai para a Prainha. Com a 
recuperação, quem passa pelos lo-
cais terão mais segurança na mo-
bilidade.
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Prefeitura de Fernandópolis

Secretaria da Saúde 
reforça importância do 
pré-cadastro para agilizar 
vacinação contra Covid

à  PELO ‘VACINE JÁ’

Preenchimento de 
dados através do site 
economiza tempo no 
atendimento e evita 
aglomeração

A 
campanha de va-
cinação contra a 
Covid-19 em Fer-
nandópolis está em 
andamento desde o 
mês de janeiro e já 

imunizou várias faixas etárias de pes-
soas com ou sem comorbidades. A 
ação é realizada em todas as Unida-
des Básicas de Saúde do município.  

Para agilizar o processo de imu-
nização é importante que seja feito 
um cadastro, pela pessoa que será 
vacinada, no site do Vacina Já. O 
preenchimento de dados feito com 
antecedência economiza até 90% no 
tempo de atendimento nos locais de 
imunização, evitando aglomerações 
nos postos.

Para se cadastrar, basta acessar: 
www.vacinaja.sp.gov.br, preenchen-
do o formulário com nome completo, 
CPF, endereço completo, telefone e 
data de nascimento da pessoa que 
receberá a vacina. 

“Para se ter uma ideia, o atendi-
mento para pré-cadastrados leva em 
média um minuto, já os que chegam 

sem ter preenchido o formulário on-
line levam em torno de dez minutos 
para concluir o cadastro. O pré-ca-
dastro não é um agendamento e o 
preenchimento não é obrigatório 

para receber a vacina, mas contri-
bui para melhorar a dinâmica dos 
serviços e a rotina do próprio cida-
dão”, explica a enfermeira do Pro-
grama de Imunização do município, 

Kelgissane Bruzzao Franco da Silva.
Fernandópolis já aplicou 41.47 do-

ses da vacina contra a Covid, sendo 
28.303, da primeira dose e 13.168 da 
segunda.



QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021  |  Pandemia | A7

Mais quatro pessoas 
morrem devido à Covid
em Fernandópolis

à  BOLETIM

O número de casos suspeitos nesta quarta-feira é de 300

 Da REdAçãO

contato@oextra.net

O 
Boletim Epidemio-
lógico de Fernandó-
polis desta quarta-
feira, 16, traz mais 
40 casos positivos 
para coronavírus. O 

município chega a 10.124 infectados 
pela doença. O informativo traz ain-
da 23.753 testes negativos e 9.000 
pacientes curados da doença. Os ca-
sos tratados como suspeitos são 310. 

Também foram registrados mais 
quatro mortes pela doença no muni-
cípio. As vítimas são: três homens, 
de 53, 62 e 95 anos. Todos estavam 
internados na Santa Casa e tinham 
comorbidades; e uma mulher, de 49 
anos, com comorbidades, que esta-
va em tratamento domiciliar. Até o 
momento, 259 pessoas já morreram 
devido a complicações da Covid-19 
em Fernandópolis. 

Conforme deliberação da Secretaria 
Estadual da Saúde, todas as pessoas 
com síndromes gripais são testadas 
por meio da coleta de exames 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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à  OCUPAçãO

Do total, 20 são de 
Fernandópolis e os 
demais de outras 
localidades

Sobe para 31 o número de
internados por conta da 
Covid-19 na Santa Casa
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A 
UTI própria para co-
ronavírus da Santa 
Casa de Fernandó-
polis tinha nesta 
quarta-feira, 16 de 
junho, 11 pacientes 

confirmados e um com suspeita para 
doença internados na ala. 

Outros 17 pacientes confirmados 
estavam na enfermaria. Na unidade 
disponibilizada pela Prefeitura Muni-
cipal por meio do Convênio 003/2001 
firmado pela Secretaria Municipal da 
Saúde, tinha no momento, 05 pacien-
tes confirmados na UTI. 

Mais dois pacientes estavam in-
ternados em UTI geral, pois já pas-
saram do período de transmissão da 
doença.

No total, são 31 pacientes em tra-
tamento em decorrência da doença, 
cinco a mais do que no boletim ante-
rior, sendo 20 de Fernandópolis e os 
demais de outras localidades.

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

Ainda nesta quarta-feira, também foi 
registrada a morte do servidor Toninho Ortolan

Falece a servidora pública 
Marta das Neves, vítima de
complicações
da Covid-19

M
ais dois servidores 
públicos municipais 
faleceram nesta quar-
ta-feira, 16, vítimas de 
complicações causa-
das pela Covid-19 em 

Fernandópolis.
Marta Pedroso das Neves, também co-

nhecida como “Marta do Setor de Taxas”, 
sofreu uma parada cardiorrespiratória após 
ter uma queda na saturação. Ela chegou a 
ser socorrida pelo Samu, porém infelizmente 
não resistiu.

Ainda nesta quarta-feira, foi registrada a 

morte do servidor Toninho Ortolan, também 
vítima da doença (veja página A10).

Nas redes sociais, a Prefeitura de Fernandó-
polis publicou uma nota lamentando a morte 
dos servidores, confira:

“A Prefeitura de Fernandópolis lamenta a 
perda nesta quarta-feira, 16, de seus servi-
dores municipais Antonio Ortolan e Marta 
das Neves.

Nossos sentimentos aos familiares, amigos 
e equipes de trabalho.

Obrigado amigo e amiga por toda dedicação 
ao município”.

Marta foi mais uma 
vítima do coronavírus

no município 
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à  LUTO

Toninho Ortolan falece 
vítima do coronavírus
Ele era servidor da prefeitura, 
e havia perdido o filho há poucos 
dias também para a doença

F
aleceu nesta quarta-
feira, 16, Antônio Car-
los Ortolan, vítima da 
covid-19 aos 54 anos de 
idade.

Toninho Ortolan, como 
era conhecido, era servidor da prefei-
tura de Fernandópolis, e havia per-
dido o filho para a doença há poucos 
dias.

Nas redes sociais, amigos e fami-
liares prestaram homenagens a To-
ninho que era muito querido.

O prefeito de Fernandópolis, André 
Pessuto (DEM), também publicou 
uma mensagem, em solidariedade 
a família, confira: 

“Hoje perdemos mais um amigo e 
servidor da Prefeitura. Minha solida-
riedade a família do Toninho Ortolan. 
Há poucos dias, ele já tinha perdido o 
filho para a Covid-19, e hoje, ele tam-
bém perdeu essa batalha, depois de 
dias e dias lutando bravamente. For-
ça a família e amigos”.

Toninho foi mais um 
vítima da covid-19 em 

Fernandópolis 
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à  MAIS UM IMUNIZANTE

Anvisa autoriza 
importação excepcional 
da vacina Sputnik V
A autorização, sob condições controladas, é para 7 estados

A 
Agência Nacional 
de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) con-
cedeu autorização, 
por meio do Circui-
to Deliberativo nº 

539/2021, para a importação excep-
cional da vacina Sputnik V pelos 
estados do Rio Grande do Norte, 
de Mato Grosso, Rondônia, do Pará, 
Amapá, da Paraíba e de Goiás.

Assim como deliberado no dia 4 
de junho, na 9ª Reunião Extraordi-
nária Pública da Diretoria Colegia-
da, a importação aprovada nessa 
terça-feira (15) também deverá ser 
realizada sob condições controladas. 
Para tanto, de acordo com a Anvisa, 
foram estabelecidas as mesmas res-
ponsabilidades e condicionantes aos 
requerentes.

As principais condições preveem 
que a vacina deverá ser utilizada 
apenas na imunização de indivídu-
os adultos saudáveis e que todos os 
lotes dos imunizantes importados 
somente poderão ser destinados ao 
uso após liberação pelo Instituto Na-
cional de Controle de Qualidade em 
Saúde (INCQS).

Além disso, a Anvisa receberá re-
latórios periódicos de avaliação be-
nefício-risco da vacina; o imunizante 

A autorização, sob condições controladas, é para 7 estados

Foto: Vladimir Gerdo/Reuters
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deverá ser utilizado em condições 
controladas com condução de estu-
do de efetividade, com delineamento 
acordado com a agência e executado 
conforme Boas Práticas Clínicas; a 
Anvisa poderá, a qualquer momento, 
suspender a importação, distribui-
ção e uso das vacinas importadas; 

dentre outros aspectos destacados 
no voto do relator.

Na deliberação, também foram au-
torizados quantitativos reduzidos 
de doses a serem importadas para 
vacinação de 1% da população de 
cada um dos estados, o que permiti-
rá o adequado monitoramento e ação 

imediata da agência, caso necessário: 
Rio Grande do Norte - 71 mil doses; 
Mato Grosso - 71 mil doses; Rondônia 
- 36 mil doses; Pará - 174 mil doses; 
Amapá - 17 mil doses; Paraíba - 81 mil 
doses; e Goiás - 142 mil doses.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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à  NOVO LOTE

Ministério da Saúde 
recebe 1 milhão de doses 
de vacina contra Covid
Butantan vai acelerar produção de mais 10 milhões de doses

O 
Instituto Butantan 
nesta quarta-feira, 
16, ao Ministério 
da Saúde um lote 
de um milhão de 
doses da vacina 

CoronaVac contra covid-19. Essa 
remessa é parte das 5 milhões de 
doses previstas para serem libera-
das ao longo do mês de junho para o 
Programa Nacional de Imunizações 
(PNI). As doses entregues hoje já 
contemplam o segundo contrato fir-
mado com o Ministério da Saúde, de 
54 milhões de vacinas. O primeiro, 
de 46 milhões, foi cumprido no dia 
12 de maio.

O novo lote de 5 milhões de doses 
está sendo produzido a partir dos 3 
mil litros de ingrediente farmacêu-
tico ativo (IFA) recebidos no dia 5 
de maio. Desse total, já houve a li-
beração de 2,8 milhões de vacinas 
desde o dia 11, quando foram entre-
gues 800 mil doses e, no dia 14, mais 
1 milhão. 

Segundo informações do Instituto 
Butantan, o envase da matéria-pri-
ma foi iniciado no dia 27 e terminou 

Essa remessa é parte das 5 milhões de doses previstas para serem liberadas ao longo do mês de junho
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Foto: Walterson Rosa

na madrugada do dia 30. Parte das 
doses já envasadas está em ou-
tras etapas do processo produti-
vo, como inspeção de controle de 
qualidade. O Butantan informou, 
ainda, que até o fim de junho re-

ceberá um novo lote de 6 mil litros 
de IFA para a produção de mais 10 
milhões de doses.

Ainda de acordo com o Butantan, 
com a entrega de hoje, já foram for-
necidas ao PNI 50,012 milhões de 

doses desde 17 de janeiro, quando 
o uso emergencial do imunizante foi 
aprovado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br
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à  ESTUdOS

Estado abre pré-cadastro
para voluntários dos 
testes da Butanvac
Instituto Butantan possui 8 milhões de doses estocadas da Butanvac, que passará por 
estudos clínicos que provarão sua segurança e eficiência antes de aprovada pela Anvisa

O 
Governador João Do-
ria anunciou nesta 
quarta-feira, 16, que 
o Instituto Butantan 
abriu o pré-cadastro 
dos voluntários inte-

ressados em participar dos estudos 
clínicos da Butanvac, vacina que já 
está sendo produzida sem depender 
da importação de matéria-prima. Os 
interessados devem acessar a página 
do IB (butanvac.butantan.gov.br), onde 
constam todas as informações e onde 
é feito o preenchimento do formulário.

“O Instituto Butantan lança hoje o 
programa com orientação para volun-
tários acima de 18 anos que desejam 
participar da fase de testes da Butanvac, 
a nova vacina produzida sem depender 
de insumos importados. Os ensaios 
clínicos serão realizados pelo Hospital 
das Clínicas da Universidade de São 
Paulo, em Ribeirão Preto. Nesta fase 1 
participarão 418 voluntários seleciona-
dos acima de 18 anos, e não precisa ser 
médico ou enfermeiro”, explicou Doria.

O processo de recrutamento dos inte-
ressados terá início assim que houver 
a autorização dos ensaios clínicos por 
parte do Conep (Conselho Nacional 
de Ética em Pesquisa), o que deve 

ocorrer em breve. Os interessados 
maiores de 18 anos em participar do 
pré-cadastro devem acessar o site do 
IB e preencher um formulário. Quem 
cumprir esta etapa será posterior-
mente avisado dos próximos passos 
do estudo e sobre como se cadastrar 
nos centros de pesquisa, que farão o 
recrutamento dos voluntários.

Inicialmente, os ensaios clínicos da 
fase 1 serão feitos pelo Hospital das 
Clínicas, da Faculdade de Medicina da 
USP (Unidade de São Paulo) de Ribei-
rão Preto, com 418 voluntários. Outros 
centros de pesquisa de excelência já 
manifestaram interesse e serão anun-
ciados em breve. As fases 2 e 3 deverão 
recrutar até 5 mil voluntários.

O Instituto Butantan já possui 8 
milhões de doses estocadas da Bu-
tanvac, que passará por estudos clí-
nicos que provarão sua segurança e 
eficiência antes de ser aprovada para 
uso pela Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária). Em outubro, a 
expectativa é ter 40 milhões de doses 
prontas para o uso.

“A Butanvac é a vacina versão 2.0. É 
uma evolução à primeira geração de 
vacinas, não só sob o ponto de vista 
da resposta imune, mas também da 
plataforma produtiva. É uma vacina 
feita na plataforma da vacina da gri-
pe e tem enormes vantagens: pode 

estar disponível em grande volume 
para o mundo e por um custo muito 
menor do que as vacinas que sendo 
usadas”, reforçou o Presidente do 
Instituto Butantan, Dimas Covas.

ESTUDOS DA vACINA
Inicialmente, o estudo clínico vai 

avaliar se a vacina é segura e a seleção 
de dose. Em um segundo momento, 
será estudada a imunogenicidade, ou 
seja, a resposta imunológica que os 
participantes do estudo desenvolverão. 
O estudo clínico da Butanvac será de 
comparação, ou seja, os resultados 
da pesquisa serão comparados aos 
das vacinas já descritas, permitindo 
inferir a eficiência da vacina. 

Nos ensaios clínicos tradicionais, 
é feito um paralelo entre o grupo 
vacinado e um grupo controle. Mas 
como os marcadores imunológicos 
e parâmetros de segurança já foram 
estabelecidos pelas demais vacinas 
em uso, já se sabe o que esperar de 
uma vacina contra a Covid-19.

A pesquisa será realizada de acordo 
com os mais altos padrões interna-
cionais éticos e de qualidade. Os re-
sultados vão determinar se a vacina 
é segura e tem resposta imune capaz 
de prevenir a COVID-19.

SOBRE A BUTANvAC
A tecnologia da Butanvac utiliza o 

vírus da Doença de Newcastle gene-

ticamente modificado desenvolvido 
por cientistas norte-americanos na 
Icahn School of Medicine at Mount 
Sinai, em Nova Iorque (EUA). O ve-
tor viral contém a proteína Spike do 
coronavírus de forma íntegra. 

O desenvolvimento complementar 
da vacina é todo feito com tecnologia 
do Butantan, incluindo a multiplica-
ção do vírus, condições de cultivo, 
ingredientes, adaptação dos ovos, 
conservação, purificação, inativação 
do vírus, escalonamento de doses e 
outras etapas.

A Doença de Newcastle é uma infec-
ção que afeta aves e, por isso, o vírus se 
desenvolve bem em ovos embrionados, 
permitindo eficiência produtiva num 
processo similar ao utilizado na vacina 
de Influenza do Butantan. O vírus da 
doença de Newcastle não causa sin-
tomas em seres humanos, constituin-
do-se como alternativa muito segura 
na produção. Ele é inativado para a 
formulação da vacina, facilitando sua 
estabilidade e deixando o imunizante 
ainda mais seguro.

A tecnologia para a produção da 
Butanvac já é usada há 10 anos na 
fábrica de vacinas contra a gripe do 
instituto, e usa o cultivo de cepas em 
ovos de galinha, que gera doses de 
vacinas inativadas, feitas com frag-
mentos de vírus mortos.
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à  APóS MONITORAMENTO

Caminhão roubado é 
encontrado na região após 
ficar parado por horas em
avenida de Fernandópolis
O veículo foi encontrado posteriormente abandonado em Santana da Ponte Pensa

Na noite da última se-
gunda-feira, 14, um ca-
minhoneiro de 37 anos 
foi assaltado enquanto 
estava estacionado em 

um posto de gasolina na cidade de 
Sales de Oliveira. 

Os dois assaltantes prenderam 
o homem na cabine do caminhão, 
e o abandonaram em um posto 
de gasolina às margens da ro-
dovia Assis Chateaubriand, em 
São José Rio Preto, onde conse-

guiu ajuda para acionar a polícia.
De acordo com o boletim de ocor-

rência, os assaltantes estavam 
armados quando anunciaram o 
assalto, e durante todo o período 
em que estava em posse dos cri-
minosos o caminhoneiro esteve 
vendado. 

Segundo a empresa responsável 
pelo monitoramento do veículo, o ca-
minhão foi abandonado no municí-
piio de Santana da Ponte Pensa, após 
ter ficado por horas em uma avenida 
de Fernandópolis.

O caso segue sendo investigado 
pela polícia.

à  EM FERNANdÓPOLIS

Homem é preso com 
munições de uso restrito 
Também foram apreendidas uma espingarda de pressão e uma réplica de garrucha

Policiais civis da Delegacia de De-
fesa da Mulher de Fernandópolis 
prenderam um homem flagrado em 
posse de armas e munições em Fer-
nandópolis. A operação contou com 
apoio de policiais da Delegacia de  
Estrela d’Oeste e Meridiano.

Com o  homem foram encontradas 
uma espingarda de pressão, uma ré-
plica de garrucha, diversos “chum-
binhos” e aparelhos/componentes 
eletrônicos. Ele irá responder por 
posse irregular de munições de uso 
permitido restrito.

Também foram encontradas uma 
insígnia da Polícia Militar de SP, 
uma boina e um quepe, que foram 
apreendidos. O homem foi preso e 
encaminhado para a cadeia pública, 
onde permanecerá à disposição da 
Justiça. Armas e munições apreendidas
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Companheiro de mulher 
que ligou para PM e fingiu
pedir pizza para denunciar
violência doméstica é preso

à  POr FURTO

Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado com mercadorias furtadas na última terça-feira, 15

O 
companheiro da mu-
lher que ligou para 
o 190 e fingiu pedir 
uma uma pizza para 
denunciar um caso 
de violência domés-

tica foi preso por furto, na última 
terça-feira, 15, em Andradina.

De acordo com a Polícia Militar, 
equipes foram informadas sobre 
a localização de um homem que 
teria praticado diversos furtos em 
uma área comercial da cidade. Os 
policiais fizeram buscas e encon-
traram o suspeito no cruzamento 
das ruas Rio de Janeiro e Dom Pe-
dro I.

Assim que viu as viaturas se apro-
ximando, o homem, de 41 anos, 
tentou fugir a pé, mas foi seguido 
e preso em flagrante.

Ele foi levado à delegacia e con-
fessou, informalmente, que também 
tinha furtado um perfume e amea-
çado a companheira.

Ainda segundo a Polícia Militar, o 
suspeito é natural de Ribeirão Preto 

(SP), tem diversos antecedentes e 
ficou preso por 10 anos na Peniten-
ciária de Andradina, de onde saiu 
há cerca de um mês.

PIzzA
A vítima de violência doméstica 

ligou para a Polícia Militar no últi-
mo 25 de maio. O atendente enten-
deu que era um pedido de socorro 
e encaminhou uma equipe para 
ajudá-la.

No local, os policiais encontra-
ram o companheiro dela na frente 
da casa. Porém, ele conseguiu fugir 
e não tinha sido localizado, mesmo 
após buscas serem realizadas.

De acordo com a Polícia Militar, a 
mulher relatou que o homem já es-
teve preso por mais de 20 anos, e 
que fez ameaças de morte.

Ela ainda solicitou que verificas-
sem a motocicleta que o suspeito 
deixou na casa, e os policiais cons-
tataram que era produto de furto.

A ocorrência foi encaminhada ao 
plantão policial e apresentada ao 
delegado plantonista, sendo regis-
trada como ameaça, violência do-
méstica, localização e apreensão do 
veículo.

vOz
O policial militar que atendeu a 

mulher afirmou que percebeu que a 
vítima precisava de ajuda por causa 
do tom da voz.

“A solicitante pediu uma pizza. No 
momento indaguei que se tratava da 
Polícia Militar. Ela confirmou que sa-
bia que ligava para a Polícia Militar. 
Pelo tom de voz eu percebi que algo 
não estava normal, aparentava estar 
com medo e receio de que algo pode-
ria acontecer”, diz o policial militar 
Cassio Junior dos Santos.

Cassio também contou que, ao per-
cebeu a situação, prosseguiu com a 
ocorrência e solicitou que viaturas 
fossem ao endereço indicado pela 
vítima.

“Perguntei se tinha alguém arma-
do, se a ligação estava no viva-voz 
para eu poder falar com ela de forma 
natural. Tentei no meu tom de voz 
acalmá-la e dei prosseguimento na 
ocorrência, onde foi feito o cadastro 
e encaminhado ao despacho de via-
tura”.

vEJA A TRANSCRIÇÃO
DA LIGAÇÃO ENTRE A

MULhER E O ATENDENTE
DA POLíCIA MILITAR

l Atendente: “Polícia Militar, emer-
gência.”

l vítima: “Boa noite, tem como vo-
cês entregarem uma pizza, fazendo 
o favor?”

l Atendente: “A senhora está ligan-
do para a Polícia Militar.”

l vítima: “Eu sei. Andradina.”
l Atendente: “Qual o seu nome?”
l vítima: .”Não.”
l Atendente: “Tem alguém armado 

aí? Faca?”
l vítima: “Mais ou menos. Traz uma 

pizza de pepperoni”
l Atendente: “Você precisa de so-

corro médico ou não?”
l vítima: “Não.”
l Atendente: “Ok, foi cadastrada a 

ocorrência.”
l vítima: “Obrigada.”
l Atendente: “Disponha.”

Fonte: g1.globo.com

 Foto: Arquivo/G1

Áudio mostra conversa entre vítima e policial em Andradina

Mercadorias furtadas foram apreendidas com suspeito em Andradina

 Foto: G1
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Mulher é assaltada 
durante reunião de 
trabalho online e chefe 
aciona a polícia

à  SAGACIdAdE DO PATRãO!

Objetos roubados da casa da vítima foram recuperados
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Câmera de segurança flagrou suspeitos andando em Araçatuba 

Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

U
ma reunião online 
ajudou a Polícia Mi-
litar a deter cinco 
homens suspeitos 
de invadir uma casa 
e fazer moradores re-

féns, em Araçatuba (SP).

De acordo com informações da cor-
poração, uma mulher participava de 
uma reunião online de com o chefe, 
que é morador de São Paulo, quan-
do os ladrões entraram no imóvel na 
manhã da última terça-feira (15), no 
bairro Ipanema.

O homem, então, percebeu pela câ-
mera do notebook da vítima que se 
travava de um assalto e ligou para a 

Polícia Militar de Araçatuba, que en-
viou viaturas para a casa da vítima

Quando as equipes conseguiram 
chegar na residência, os crimino-
sos tinham fugido com televisões, 
celulares, notebooks e outros obje-
tos. As vítimas foram encontradas 
presas dentro da casa e informaram 
à polícia as características dos as-
saltantes.

Segundo a polícia, equipes encon-
traram os produtos roubados em 
uma casa. Em seguida, os suspeitos 
de cometer o crime foram localizados 
e detidos.

Dois deles foram presos em fla-
grante depois de as vítimas reco-
nhecê-los e ficaram à disposição da 
Justiça. Os produtos roubados foram 
devolvidos aos moradores da casa.



QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021  |  Saúde | A17

 Da REdAçãO

contato@oextra.net

“Junho Vermelho” alerta 
sobre a importância
da doação de sangue

à  CONSCIENTIZAçãO

Núcleo de Hemoterapia de Fernandópolis tem registrado baixas nos bancos

E
m razão do Dia Mundial 
do Doador de Sangue, 
comemorado na última 
segunda-feira, dia 14, 
uma importante cam-
panha de incentivo à 

doação de sangue foi batizada de 
“Junho Vermelho”, para lembrar a 
necessidade contínua da doação e 
sobre as vidas que podem ser salvas.

Quando acontece a doação de san-
gue, é fornecido um material primor-
dial para a sobrevivência humana, 
que serão utilizados em momentos 
críticos, quando alguma pessoa tiver 
risco iminente à vida, ou em trata-
mentos.

Apesar de ser um ato nobre e que 
salva vidas, o Núcleo de Hemotera-
pia de Fernandópolis, assim como os 
hemocentros de todo o Brasil, tem 
registrado baixas nos bancos e na 
quantidade de doações recebidas, 
em parte por conta do período de 
pandemia pela Covid-19.

Apenas um único doador pode sal-
var até quatro vidas, em variadas si-
tuações em que o sangue pode ser 
utilizado, como em cirurgias de alta 
complexidade, transfusões em pa-
cientes com doenças crônicas e após 
acidentes graves.

Com estoque suficiente para ape-
nas 30 dias, caso não haja emergên-
cias, o hemocentro faz um apelo à 
população, para que possam contri-
buir de alguma maneira para salvar 
vidas. O sangue doado é separado 
em diferentes componentes (hemá-
cias, plaquetas, plasma) e, assim, 

pode beneficiar vários pacientes 
com apenas uma unidade coletada. 
Os componentes são distribuídos 
para os hospitais para atender aos 
casos de emergência e aos pacientes 
internados.

ONDE DOAR?
O Núcleo de Hemoterapia de Fer-

nandópolis está localizado na Rua 
Simão dos Santos Gomes nº 266, 
ao lado do Pronto Socorro da San-
ta Casa, e presta atendimento de 
segunda a sexta-feira, das 8h às 
17h e aos sábados das 8h às 12h. 
A unidade fornece bolsas de san-
gue para os serviços de saúde de 
toda a região noroeste do estado, 
incluindo as microrregiões de Vo-
tuporanga, Jales, Santa Fé do Sul 
e Ilha Solteira.

REQUISITOS PARA 
SER UM DOADOR

Ao doar, leve documento de iden-
tidade com foto e órgão expedidor. 
É preciso estar em boas condições 
de saúde, ter entre 16 a 69 anos de 
idade (de 16 a 17 anos com autori-
zação do responsável legal) e até 
60 anos, se for a primeira doação. 
O intervalo entre doações de san-
gue é de 90 dias para mulheres e 
60 dias para homens. É necessário 
pesar mais do que 50 kg, não estar 
em jejum, após o almoço ou jantar, 
aguardar pelo menos 3 horas para 
a doação, além de não ter feito uso 
de bebida alcoólica nas últimas 12 
horas.

A doadora não pode ter tido par-
to ou aborto há menos de 3 meses, 
nem estar grávida ou amamentando. 
Também é vedada a doação em caso 
de tatuagem ou maquiagem definiti-

va há menos de 12 meses, não pode 
ter piercing em cavidade oral ou re-
gião genital.

Não ter feito endoscopia ou colo-
noscopia há menos de 6 meses, não 
ter tido febre, infecção bacteriana ou 
gripe há menos de 15 dias, não ter 
fator de risco ou histórico de doen-
ças infecciosas, transmissíveis por 
transfusão (hepatite após 11 anos, 
hepatite B ou C, doença de chagas, 
sífilis, AIDS, HIV, HTLV I/II), não ter 
visitado área endêmica de malária 

há menos de 1 ano, não ter tido ma-
lária, não ter diabetes em uso de in-
sulina ou epilepsia em tratamento, 
não ter feito uso de medicamentos 
anti-inflamatórios há menos de 3 
dias (se a doação for de plaquetas) 
e, em caso de ter contraído Covid-19, 
somente 30 dias depois que todos 
os indicativos da doença terem de-
saparecido.

Fonte: www.santacasa
fernandopolis.com.br
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Irmãs gêmeas ficam 
noivas do mesmo homem

à  POLÊMICA

Legalmente, o trio não pode se casar na Austrália, país onde vivem

A
s irmãs Anna e Lucy 
DeCinque - que se 
autodenominam 
as gêmeas mais 
idênticas do mun-
do - ficaram noivas 

do mesmo homem. As duas foram 
pedidas em casamento por Ben Byr-
ne, durante o programa “Extreme 
Sisters”, do canal de televisão nor-
te-americano TLC. Nas imagens, os 
três estão em um piquinique quan-
do Byrne dá um anel de noivado 
para cada uma.”Vocês significam 
o mundo para mim, e quero mostrar 
que estou comprometido”, declarou 
o noivo.

“Somos as gêmeas mais sortudas 
do mundo. Compartilhamos um ho-
mem que nos ama totalmente pelo 
que somos. Ben é nosso herói. Ele é 
nosso príncipe encantado”, disse-
ram as duas.

Legalmente, o trio não pode se 
casar na Austrália, onde vivem, 
devido à lei contra a poligamia no 
país. Por isso, as gêmeas surgeri-
ram que o casamento aconteça em 
outros lugares, como a Malásia ou 
a Indonésia. 

Legalmente, o trio não pode se casar na Austrália, onde vivem, devido à lei contra a poligamia no país 

Em outro episódio de “Extreme 
Sisters”, as irmãs ainda contaram 
que estão tentando engravidar de 
Ben ao mesmo tempo e mostraram 

os métodos que utilizam para alcan-
çar o feito. 

Gêmeas idênticas, Anna e Lucy já 
gastaram mais de US$ 700 mil (cerca 

de R$ 3,5 milhões na cotação atual) 
para ficarem mais parecidas ainda. 

Fonte: sbtinterior.com
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Foto: Reprodução
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horóscopo
ÁRIES
O foco no trabalho aumen-
tará a produção. Mesmo 

que a motivação esteja em outras áre-
as, o dia não permitirá desvios na ro-
tina. Dobre a atenção na saúde. No-
tícias darão no que pensar. Respeite 
orientações médicas, mantenha o dis-
tanciamento social e faça sua parte 
pelo bem de todos. Novidades dos fi-
lhos e o carinho da família alegrarão 
o coração. Siga confiante.

TOURO
Entusiasmo com novos 
projetos e trocas de men-

sagens carinhosas darão sabor ao 
dia. Aumente a exposição nas redes 
e conquiste novos espaços. Autocon-
fiança, criatividade, empatia e brilho 
não faltarão hoje. Aproxime quem es-
tá longe e atraia oportunidades de 
trabalho. Negócios caminharão de-
vagar e firmes. Perspectivas finan-
ceiras serão positivas.

GêMEOS
Fortaleça a autoestima e 
confie no futuro. Expecta-

tivas poderão se cumprir e equilibrar 
as finanças. Dê uma atenção especial 
à família, à casa e aos assuntos pen-
dentes do passado, hoje. Ambiente 
carinhoso e protetor, bases afetivas 
firmes e sucesso dos empreendimen-
tos anunciam fase de estabilidade e 
segurança. Comunicações acelera-
das. Novidades à vista!

CâNCER
Informações de um cur-
so ou viagem manterão 

o astral em alta. Siga orientações, 
providencie documentos ou outras 
necessidades e não perca prazos. 
Clima animado e trocas carinhosas 
nas interações e atividades de gru-
po darão sabor ao dia. Mercúrio re-
trógrado poderá causar dispersão e 
esquecimentos. Confira a agenda, 
evite atrasos ou confusões.

LEÃO
Sintonia forte com os sen-
timentos, coincidências e 

sincronicidades aumentarão a magia 
e o encantamento pela vida. Siga a 
intuição nos relacionamentos e aju-
de a quem puder. Desejos de mudan-
ças estarão mais fortes. Espere por 
melhores condições, em compras e 
decisões financeiras. Bom momento 
para intensificar o treino e transfor-
mar hábitos. Cuide da saúde.

vIRGEM
Aproveite a passagem da 
Lua por seu signo para se 

cuidar com carinho, jogar a autoesti-
ma para cima e projetar sua imagem. 
O dia trará maior exposição no am-
biente profissional. Mesmo que você 
encontre pequenos obstáculos pelo 
caminho, os resultados serão positi-
vos e fortalecerão sua posição. Tal-
vez precise rever metas, com Mercú-
rio retrógrado.

LIBRA 
Confie na sua percepção. 
Preparativos de viagem, 

ou procedimentos para um curso, 
roubarão a atenção no trabalho. Cui-
dado com distrações, a rotina pode-
rá ficar confusa, hoje. Cada detalhe 
será importante, com Mercúrio re-
trógrado. Faça as coisas com calma 
e evite esquecimentos. A imagina-
ção correrá à solta. Aumente a sin-
tonia com sua força interior.

ESCORPIÃO
Dicas e novidades che-
garão de repente. Colo-

que a conversa em dia com amigos e 
pense também num plano “B”. Movi-
mentações na equipe e troca de con-
fidências com a família darão no que 
pensar. A fase incentivará mudança 
nos planos e abertura a novos proje-
tos. Talvez volte atrás em decisões. 
Novo empreendimento ganhará for-
ça. Conte com sorte nos negócios.

SAGITÁRIO 
Novos planos para o fu-
turo trarão empolgação, 

hoje. Carreira com mais projeção e 
popularidade. Implante inovações 
no trabalho e ganhe reputação. Você 
poderá surpreender o chefe, ou ala-
vancar um empreendimento com gar-
ra e coragem. Caminhos de sucesso 
estarão abertos. Aposte em maior 
exposição e brilhe! Amor com algu-
mas pendências e cartas na mesa.

CAPRICóRNIO
O amor inspirará planos 
otimistas e mudanças no 

lifestyle. Notícias de longe desperta-
rão desejos de aventuras e de novos 
rumos. Estudos, convites e conexões 
internacionais ampliarão possibilida-
des. Planeje com antecedência. Posi-
cionamentos claros nas relações de 
trabalho não darão margem a dúvi-
das. Renegocie e encerre pendên-
cias financeiras. Acertos jurídicos.

AQUÁRIO
Afaste angústias com 
conversas esclarecedoras 

num tom mais profundo com o par. O 
dia convidará à intimidade. Resolva 
assuntos do coração e comece uma 
fase nova no amor. Atitude nas rela-
ções de trabalho aquecerá negócios 
e motivará a equipe. Divida melhor 
as responsabilidades e dedique tem-
po aos interesses pessoais. Faça su-
as coisas sem estresse.

PEIXES
Amor e família cobrarão 
atenção. O ritmo será ace-

lerado, hoje. Não perca energia com 
discussões repetitivas. O importan-
te será encontrar soluções práticas e 
eliminar pendências. Trabalho com 
andamento positivo. Confie nos re-
sultados. Empatia em novos conta-
tos e ótimo desempenho em nego-
ciações garantirão bons resultados. 
Crie novos vínculos.
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MALhAÇÃO
Quinta-feira, 17h30

Bianca e Jade ficam constrangidas com a exibição 
do capítulo da novela. Lucrécia repreende Jade ao 
vê-la arrancar seus fios de cabelo. Pedro se aconse-
lha com Nando e René. Cobra pede para Jade as-
sistir ao seu exame de grau no muay thai. Pedro exi-
ge que Karina veja o seu show na Aquazen. Rute e 
Lincoln chegam com Jeff para se despedir de Ma-
ri. Nando percebe o clima entre Marcelo e Roberta. 
Cobra avisa Gael que os lutadores da Khan assisti-
rão ao seu exame de grau. Heideguer chega à aca-
demia de Gael. Dalva tenta tranquilizar Duca. Jade 
pede para ir à sessão de quimioterapia com Lucré-
cia. Mari e Jeff se despedem. Vicki se insinua para 
Pedro. Os lutadores se enfrentam.

SALvE-SE QUEM PUDER
Quinta-feira, 19h15

Zezinho leva a melhor na luta contra Edu. Ze-
zinho, Ermelinda, Alexia, Kyra e Luna conse-
guem escapar, levando o computador de Domi-
nique. Júlia avisa a Helena que Téo recebeu alta 
do hospital. Alejandro diz a Gabi que eles preci-
sam evitar o encontro de Mário com Helena. A 
Consulesa repreende Alexia, Luna e Kyra por te-
rem colocado em risco o trabalho da Polícia Fe-
deral, invadindo a casa de Dominique. Domini-
que diz a Edu que está preocupada com uma 
possível descoberta de seus arquivos do note-
book. Renzo descobre que o anel da Alexia não 
está mais em sua gaveta e conta a Aurora. Mário 
e Helena cruzam olhares de longe no Empório.

A vIDA DA GENTE 
Quinta-feira, 18h00

Eva fica enfurecida com Rodrigo. Lúcio reencon-
tra Laura, uma antiga amiga de escola. Ana con-
segue um emprego em uma escola de tênis. Ro-
drigo avisa a Ana que contará para Manuela que 
eles estão juntos. Lui compõe uma música para 
Francisco. Renato ouve dois funcionários falan-
do mal dele na concessionária. Jonas sonha com 
Ângela e acorda assustado. Ana começa sua pri-
meira aula. Nanda encontra Lourenço e comen-
ta sobre Tiago e a gravidez de Celina. Rodrigo 
conta para Manuela que ele e Ana estão juntos.

ChIQUITITAS 
Quinta-feira, 20h30

Tati pergunta por qual motivo a irmã não falou na-
da antes. Vivi diz que só quis protegê-la. Tati chora 
e pede para Vivi sair de perto dela. Mili agradece o 
convite de Gabi, mas diz que não pode aceitar, pois 
Carmen não ia gostar. Gabi fala para ela não se pre-
ocupar com Carmen. Mili diz que vai pensar. Na au-
diência, Dr. Pequenote (Giovanni Venturini), advoga-
do de Tobias, pergunta onde esta a irmã do barista. 
Tobias diz que não sabe. O juiz entra na sala e inicia 
a audiência. Carmen e Cintia levam um chaveiro ao 
porão do orfanato para tentar abrir uma porta. Neco 
visita Lúcia e ela o presenteia com o desenho que fez. 
Neco continua ensinando Lúcia a falar e a escrever 
o próprio nome. Tati conversa com Mili sobre o pai.

GêNESIS
Quinta-feira, 20h50

Fátima ameaça Debra. Isaque e Rebeca se encan-
tam um pelo outro. Leora implora para o rei Abime-
leque mudar de decisão. No acampamento, todos se 
impressionam com a beleza de Rebeca. Labão briga 
com Betuel. Leora enfrenta o rei.

IMPÉRIO
Quinta-feira, 21h00

José Alfredo manda Josué investigar Maurílio. Mau-
rílio convida Maria Marta para encontrá-lo no hotel. 
João Lucas questiona Silviano sobre Du. Orville pe-
de para Manoel apresentá-lo a José Alfredo. José Al-
fredo decide arrumar um emprego para Maria Ísis. 
Du pede para dormir na casa de Xana. Maria Marta 
não aceita passar a noite com Maurílio. José Alfre-
do manda Josué conseguir a ficha de Maurílio no ho-
tel. Cora tenta colocar Cristina contra Vicente. Ma-
ria Marta aceita a sugestão de Maria Clara de levar 
Maurílio para jantar na mansão, caso José Alfredo 
também convide Maria Ísis. Tuane estranha que Jai-
ro tenha dormido fora de casa. Antoninho comunica a 
Jurema que a casa que alugará para ela está pronta. 

resumo de novelas



QUINTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2021  |  Extra Mais | A21

celebridades
Cristiano Ronaldo gera 
‘perda’ de R$ 20 bilhões 
à Coca-Cola ao trocar 
refrigerante por água
CR7 fez as ações da multinacional, patrocinadora da Eurocopa,
caírem 1,6%, chegando ao valor mínimo de US$ 55,22

à  DUrANTE COLETIVA

O 
jogador Cristiano Ro-
naldo gerou uma ‘per-
da’ de US$ 5 bilhões 
em valor de mercado, 
pouco mais de R$ 20 
bilhões, à Coca-Cola 

na segunda-feira, 14, em entrevista 
coletiva da Seleção Portuguesa pela 

Eurocopa, ao retirar duas garrafas de 
Coca-Cola mantidas à sua frente para 
defender o consumo de água.

Após empurrar as duas as garra-
finhas da Coca-Cola, patrocinadora 
do torneio europeu, para o lado mesa 
da coletiva, o CR7 segurou uma gar-
rafa de água e gritou em português: 
“Água!”. Com o gesto, o mercado 
abriu na segunda-feira, 14, com as 
ações da Coca-Cola custando cer-

ca de US$ 56,10 (o equivalente a R$ 
285). Meia hora depois do fim da co-
letiva de Cristiano Ronaldo, as ações 
da empresa caíram 1,6%, chegando 
ao valor mínimo de US$ 55,22 (apro-
ximadamente R$ 280).

Essa não foi a primeira vez que 
CR7 mostrou não ser adepto de re-
frigerantes. No passado, ele já co-
mentou sobre como evita oferecer 
essas bebidas ao filho.

“De vez em quando, meu filho bebe 
Coca-Cola ou Fanta e come batatas fri-
tas e sabe que não gosto disso”, disse 
Ronaldo, ao site espanhol Marca.

Em resposta à atitude do jogador, 
a Coca-Cola na Europa afirmou que 
“todos têm direito às suas preferên-
cias de bebida e têm gostos e neces-
sidades diferentes”.

Fonte: g1.globo.com

No passado, ele já comentou sobre como evita oferecer essas bebidas ao filho
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Foto: Reprodução
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à  PRESIdÊNCIA EM 2022

Apresentador vai comandar o horário nobre depois que
Fausto Silva deixar o Domingão do Faustão em 2022

Luciano Huck descarta 
candidatura e confirma 
ida para o lugar de 
Fausto Silva na Globo

É 
oficial! Finalmente 
Luciano Huck falou 
pela primeira vez que 
irá substituir Faustão 
nos domingos da Glo-
bo, após rumores nos 

bastidores da TV e especulações na 
web. No programa Conversa com 
Bial, na madrugada desta quarta-
feira (16/6), o apresentador de 49 
anos revelou que comandará uma 
atração no horário do Domingão do 
Faustão, ainda sem nome definido, 
depois que Fausto Silva deixar a 
emissora em 2022.

“Tenho enorme respeito pelo Faus-
tão. Ele sempre foi muito generoso. 
Será um privilégio enorme ocupar o 
horário dele. Tenho certeza que eu 
posso contribuir muito para o país 
estando nos domingos da Globo e fa-
zendo um programa que se conecte 
com as pessoas, que ouça as pesso-
as, que traga a esperança de volta 
e resgate nossa autoestima”, decla-
rou o apresentador do Caldeirão do 
Huck, que vai ao ar aos sábados na 
emissora desde 2000.

Huck ainda está estudando o for-
mato do novo programa. O nome da 
atração não está definido. “É página 
em branco. Vamos trabalhar. Mas va-
mos respeitar o hábito do telespec-
tador”, disse.

Em janeiro deste ano, Fausto Silva 
confirmou que vai deixar o Domin-
gão do Faustão e a TV Globo no fim 
de 2021. Em nota, a emissora afir-

Huck substituirá Faustão aos domingos; declaração foi dada durante entrevista ao programa Conversa com Bial

Foto: Reprodução

mou que Fausto decidiu “encerrar 
sua jornada à frente de programas 
semanais” neste último ano de seu 
contrato. Foram 32 anos comandan-
do o programa.

POLíTICA
Luciano Huck respondeu às per-

guntas de Pedro Bial sobre política. 
Ele negou que seria candidato a 

qualquer cargo na política. “Nun-
ca me lancei candidato a nada, por 
isso não estou retirando candidatu-
ra. Não consigo enxergar esse car-
go como oportunidade. Não seria 
responsável da minha parte. Minha 
melhor contribuição é como cidadão, 
e não como candidato”, ressaltou.

“Acho que posso explicar o que 

está acontecendo: estou há 21 anos 
como um homem de comunicação, 
rodando o país inteiro por causa do 
Caldeirão do Huck e isso me colocou 
dentro de uma realidade muito forte 
deste país”, continuou o apresen-
tador.

Fonte: www.metropoles.com

(17) 3442-2011  

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
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à  SOb INVESTIGAçãO

Luizmar de Oliveira Damasceno estava desaparecido desde o 11 de junho

Cantor que fez dupla 
com Cristiano Araújo
é encontrado morto

 Da REdAçãO
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Foto: Instagram @luizmardamasceno

Cantor Luizmar Damasceno foi encontrado morto em Goiânia

O 
cantor sertanejo 
Luizmar de Olivei-
ra Damasceno, 45, 
que fez dupla com 
Cristiano Araújo, foi 
encontrado morto 

em Goiânia, na tarde de terça-feira 
(15). Ele estava desaparecido desde 
sexta-feira (11) quando saiu de casa 
sem levar o celular.

A Polícia Civil encontrou o corpo 
do cantor em uma área de mata no 
Morro do Mendanha. O local fica a 
cerca de 6 km da casa de Damasceno 
e próximo ao local onde foi encontra-
da a moto na segunda (14).

O foi levado ao IML (Instituto 
Médico Legal) para a realização 
de exames periciais para apontar 
a causa da morte. A Polícia Civil 
apura as circunstâncias da morte 
do artista.

Antes de desaparecer, o artista 
comprou metros de corda de um fer-
ragista, no bairro Goá, em Goiânia, 
segundo a polícia. Uma câmera de 
segurança registrou o momento em 
que o cantor compra a corda, coloca 
em uma caixa na moto e vai embora.

Em entrevista na terça-feira (15) 
ao Bom Dia Goiás (TV Anhanguera), 
afiliada da Globo, a mãe do cantor 
Maria Damasceno disse que ele pas-
sou o dia em casa ensaiando antes 
de sair e desaparecer.

O irmão Lindomar de Oliveira fa-
lou que o artista estava depressivo 
e pode ter procurado um abrigo para 
não ser encontrado. 

“Ele estava muito estressado, de 
cabeça quente por causa da pande-
mia, da separação. [Estava] Meio 

depressivo. Pode ter tido um surto. 
Deixou a moto ali e pode ter pro-
curado um abrigo para ninguém o 
achar”, disse.

Luizmar fez dupla em 2008 com 
o cantor Cristiano Araújo, que 
morreu em um acidente de car-

ro em 2015. Ele também já tocou 
com as duplas Henrique e Julia-
no, Matheus e Kauan, Maiara e 
Maraisa e com a cantora Wanessa 
Camargo.

Fonte: f5.folha.uol.com.br
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Matheus Morgado também está entre 
os homenageados desta edição! Um click 

especial 
para ela, 
Bruna 
Marques!

Parabéns e muitas felicidades para ela, Maressa Rihensa, 
que completa mais um ano de vida nesta semana!


