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PREVISÃO DO TEMPO PARA FERNANDÓPOLIS 

PREVISÃO DO DIA - 21/01/22

 34°

 21°

13mm 
80%


chuva

70% 
34%

NNE 
4km/h


vento

05:57h 
19:06h

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

SÁB - 22/01/22

 35°

 21°

5mm 
90%


chuva

74% 
34%

ENE 
6km/h


vento

05:58h 
19:06h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

DOM - 23/01/22

 35°

 21°

4mm 
67%


chuva

76% 
37%

NE 
8km/h


vento

05:58h 
19:06h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

SEG - 24/01/22

 35°

 22°

5mm 
90%


chuva

74% 
31%

N 
8km/h


vento

05:59h 
19:06h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

TER - 25/01/22
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5mm 
90%


chuva

68% 
31%

NNE 
7km/h


vento

06:00h 
19:06h

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.
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PREVISÃO DO TEMPO

Fonte: climatempo.com.br

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

NoiteTardeManhã
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Prefeitura emite nota sobre incêndio
em prédio da Secretaria da Educação

à  SOB INVESTIGAçãO

As chamas começaram no depósito da secretaria por volta das 7h da manhã desta quinta-feira, 20

A prefeitura de Jales 
emitiu nota de esclare-
cimento referente ao in-
cêndio que atinge parte 
do prédio onde funciona 
a Secretaria Municipal da 
Educação. As chamas co-
meçaram por volta das 7h 
da manhã desta quinta-
feira, 20, e as imagens que 
circulam nas redes sociais 
mostram o depósito bem 
prejudicado com o incên-
dio. De acordo com a nota, 
não houve feridos. 

NOTA DE
ESCLARECIMENTO
A Prefeitura de Jales in-

forma que na manhã desta 
quinta-feira, 20 de janeiro, 
foi registrado um incêndio 
em parte do prédio onde 

funciona atualmente a 
Secretaria Municipal de 
Educação.

O incêndio, cujas cau-
sas serão investigadas 
pela polícia, está sendo 
controlado pelo corpo de 
bombeiros, que se encon-
tra no local. O fogo atingiu 
somente o fundo do prédio, 
onde funciona um depósito 
de materiais escolares e 
materiais de limpeza.

A parte da frente, onde 
funcionam os setores de 
recursos humanos, trans-
porte escolar, merenda, 
supervisão educacional e 
coordenação pedagógica 
não foi atingida. Não há 
feridos.

Fonte: www.meu
foconews.net

à  NO STF

Fausto Pinato conquista vitória em
inquérito contra as “fake news”

Deputado teve um pedido acolhido parcialmente por ministro do Supremo Tribunal Federal 

O deputado fede-
ral Fausto Pi-
nato (PP-SP) 
obteve uma 
importante 

vitória na última quarta-
feira, 19 de janeiro, ao ter 
um pedido seu acolhido par-
cialmente pelo ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Alexandre de Mora-
es, junto ao inquérito que 
investiga o uso de notícias 
falsas para desestabilizar 
a democracia no país.

O inquérito, que trami-
ta em segredo de justi-
ça, impede que o teor da 
decisão se torne público. 
Mas ao ser informado da 
sentença expedida pelo 
ministro Moraes, Pinato 
comemorou: “Não é uma 

vitória minha. É uma vitória 
do Brasil, dos brasileiros, 
e de todos que estão na 
luta para proibir o uso de 
mentiras no debate pú-
blico”, comentou.

A ação impetrada por Pi-
nato, em março de 2021, 
tinha como objetivo retirar 
de circulação diversos en-
dereços cibernéticos que 
propagam notícias menti-
rosas que atentam à saú-
de pública dos brasileiros, 
como mensagens contra o 
uso de máscaras de pro-
teção facial e de vacinas, 
que ajudam a proteger do 
novo coronavírus (covid-19) 
– doença responsável pela 
morte de mais de 620 mil 
brasileiros.

“Se alguém tiver infor-
mações de mais propa-
gadores de ‘fake news’, 

que em sua maioria atuam 
fora do país, podem entrar 
em contato com o nosso 
mandato. Esta luta é de 
todos nós que queremos 
um Brasil transparente e 
com a verdade dos fatos. 
E não narrativas, que só 
tem o objetivo de mentir, 
tumultuar e gerar ódio”, 
complementou o parla-
mentar paulista.

“Nós temos certeza que 
até o final do inquérito em 
investigação no STF, quase 
todos que promoveram um 
atentado ao debate público 
e ao processo democrá-
tico nestes últimos anos 
serão presos. Propagar 
‘fake news’ é um crime e 
todos esses que se utiliza-
ram deste expediente vão 
para a cadeia”, completou 
Pinato.O inquérito em questão tramita em segredo de justiça
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Fernandópolis confirma mais uma 
morte por Covid nesta quinta-feira
Mais 386 infectados pela 
doença foram confirmados; 3.049 
casos estão ativos no município

O Boletim Epi-
demiológico 
desta quin-
ta-feira, 20, 
registrou 

mais 386 exames posi-
tivos para Covid-19 em 
Fernandópolis. O núme-
ro de infectados chegou a 
17.716, sendo que no mo-
mento, 3.049 casos estão 
ativos no município.

O informativo traz tam-
bém 35.468 testes nega-
tivos e 14.308 pacientes 

curados. O número de ca-
sos suspeitos é de 1.054.

Também foi contabili-
zado mais um óbitos pela 
doença em Fernandópo-
lis: a vítima é uma mulher 
de 84 anos que estava in-
ternada na UPA e tinha 
comorbidades. Seu óbito 
foi registrado no último 
dia 18, porém somente 
nesta quinta-feira chegou 
o resultado positivo para 
Covid. Até o momento, 
359 pessoas já morreram 
devido a complicações da 
Covid-19 no município.
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91 pacientes foram considerados curados da doença

à  COVID-19

Jales registra mais 112 casos de Covid;
três deles têm entre 8 meses e 1 ano

Nesta quinta-feira, 20 de 
janeiro, foram registradas 
112 notificações de casos 
suspeitos para o novo 
Coronavírus nas últimas 
24 horas em Jales. Entre 
estes casos ou os notifica-
dos anteriormente e que 
aguardam resultados de 
exames, 52 testaram como 
negativos e 112 recebe-

ram resultados positivos.
Os casos positivos foram 

diagnosticados em: 3 bebês 
de 8 meses a 1 ano; duas 
crianças de 5 e 9 anos; 4 
adolescentes entre 11 e 17 
anos; 62 mulheres entre 18 
e 80 anos; 41 homens entre 
19 e 83 anos.

Os novos casos foram 
notificados através das 
unidades de referência do 
Arapuã (5), Oiti (8), Paraíso 

(9), São Jorge (8), Núcleo 
Central de Saúde (14), 
Novo Mundo (6), Roque 
Viola (19), Municipal (17), 
Uniamérica (10), Rural (4) 
e Jacb (12).

Informamos que mais 91 
pacientes foram conside-
rados curados da covid-19 
e liberados do isolamen-
to domiciliar. Atualmen-
te Jales contabiliza 8.754 
pacientes curados.
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Morreu na 
madru-
g a d a 
de quin-
ta-feira, 

20, Silvio César Martins, 
aos 46 anos de idade, 
vítima de um câncer no 
intestino. Ele estava in-
ternado na Santa Casa 
de Fernandópolis e fez 
tratamento no Hospital 
de Amor de Jales.

O velório de Silvio 
aconteceu nesta quin-
ta-feira, 20, no Velório 
Municipal de São João 
das Duas Pontes, onde 
também foi realizado o 
sepultamento.

Bastante conhecido e 
querido por todos a sua 
volta, Silvio atuava como 
entregador de jornais e 
panfletos e era frequen-
temente visto com sua 
bicicleta em diversos 
locais da cidade.

Silvio Martins, o popular Silvião, um
dos últimos jornaleiros da região

‘Silvião’ é 
seputado em
Duas Pontes

Operação da Polícia
Ambiental aplica mais de
R$ 23 mil em multas

à  LUTO

à  AUTUAçÕES

Silvio César Martins, 46 anos,
era bastante conhecido 
e querido por onde passava

Mais de 1.600 metros cúbicos de madeira nativa foram fiscalizados

 Da REDAçãO
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Durante o de-
sencadear 
da Operação 
Pan Amazô-
nica, reali-

zada entre os dias 17 e 
19 de janeiro na área do 
4° BPAmb (regiões de 
São José do Rio Preto, 
Fernandópolis, Franca e 
Ribeirão Preto), com foco 
no transporte de madei-
ras nativas e infrações 
contra à flora, especial-
mente no combate ao 
desmatamento da Flo-
resta Amazônica, já que 
o Estado de São Paulo 
responde pelo consumo 
de 30% de toda madeira 
produzida na Amazônia 
Legal.

Segundo a Polícia Am-
biental, “os resultados 
operacionais foram ex-
cepcionais e nos trazem 
a certeza de termos al-
cançado êxito no plane-
jamento operacional. O 
planejamento possibi-
litou a fiscalização de 
caminhões em horá-
rios diversos nas prin-
cipais rodovias, dando 
ampla capilaridade às 
ações de fiscalização, 
considerando as fron-
teiras com os Estados 
de Mato Grosso do Sul 
e Minas Gerais, princi-
pais portas de entrada 
da madeira oriunda da 
Amazônia no Estado de 
São Paulo”.

No decorrer da Opera-
ção foram fiscalizados 

mais de 1.600 metros cú-
bicos de madeira nativa 
oriunda da Amazônia Le-
gal, o que equivale a 41 
carretas transportando 
madeira nativa.

Foi lavrado um auto de 
infração ambiental de 
transporte irregular de 
madeira, redundando 
na apreensão de, aproxi-
madamente, 60 metros 
cúbicos de madeira.

Foram lavrados no total 
quatro autos de infração 
ambiental, o que repre-
senta aproximadamente 
R$ 23.500 de multas arbi-
tradas; foram fiscalizadas 
10 propriedades rurais 
sendo confeccionada 
ainda autuação por cor-
te de 10 árvores nativas 
e recuperado e restituído 

ao seu legítimo proprie-
tário um veículo produto 
de furto.

Ademais, vale destacar 
o papel da Polícia Militar 
do Estado de São Pau-
lo na prevenção global 
ao efeito estufa, pois foi 
intensificado o combate 
ao corte ilegal de madei-
ra nativa, não só de São 
Paulo, mas também de 
outros Estados, espe-
cialmente os da Floresta 
Amazônica, essas árvo-
res podem desempenhar 
o seu papel de absorção 
de gás carbônico da at-
mosfera.

A Operação teve o 
apoio do Policiamento 
Rodoviário (estadual e 
federal) durante as fis-
calizações nas rodovias.

A Operação teve o apoio do Policiamento Rodoviário

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



A6 | Geral | SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022  

à  LEGISLATIVO



SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022  |  Esporte | A7 
à  FUTEBOL

Fefecê dá início aos trabalhos para
temporada 2022
Estão sendo avaliados
atletas de 15 a 20 anos

Teve início na 
última quar-
ta-feira, 19, 
no estádio 
Arena Flash, 

o período de avaliações 
de atletas para a tempo-
rada 2022.

O gerente de Futebol 
Marcelo Silva, o treina-
dor Betinho e o assisten-
te Buiu coordenaram os 
trabalhos.

Segundo Marcelo 
estão sendo avalia-

dos atletas de 15 a 20 
anos. “ As portas do 
clube estão abertas a 
todos. Pretendemos 
fazer uma captação 
de atletas com quali-
dade para fazer parte 
da equipe profissional 
e também do Sub-20”, 
disse ele.

O clube também pro-
cura por empresas par-
ceiras que queiram fazer 
parte do projeto 2022. Os 
interessados podem fa-
zer contato no escritório 
do estádio.
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Várias atrações esportivas e recreativas são oferecidas gratuitamente para a população

à  RETOMADA

‘Bom de Escola, Bom de Esporte’ 
reinicia atividades em Fernandópolis

As atividades espor-
tivas e recreativas do 
programa ‘Bom de Es-
cola, Bom de Esporte’ já 
foram retomadas nesse 
ano de 2022 pela Secreta-
ria Municipal de Esportes 
e Lazer, da Prefeitura de 
Fernandópolis. O progra-
ma, que é um sucesso no 
município, tem por obje-
tivo incentivar crianças 
e jovens na prática de 
esportes e fortalecer con-
sequentemente os laços 
com as escolas. 

Em Fernandópolis, o 
programa chega a reunir 
mais de 300 participantes 
nas várias modalidades 
oferecidas de forma gra-
tuita para a população. 
Entre as atividades es-
tão o Karatê, Natação, 
Hidroginástica, Funcional, 
Xadrez, Futebol, Futsal, 

Vôlei, Tênis de Mesa e 
aulas de Violão.   

“Esse programa é con-
siderado uma de nossas 
riquezas. Agradeço ao pre-
feito André Pessuto pela 
oportunidade e incentivo 
que vem oferecendo ao es-
porte fernandopolense, em 
especial ao esporte de ini-
ciação. O ‘Bom de Escola, 
Bom de Esporte’ traz ótimo 
retorno ao município, não 
somente com a questão de 
conquistas no campo da 
competição, mas na for-
mação moral e intelectual 
de nossas crianças”, des-
tacou o secretário munici-
pal de Esportes, Humberto 
Cáfaro. 

 SERvIÇO:
l Mais informações sobre 

os dias e horários das au-
las podem ser obtidas di-
retamente na SMEL, ou 
pelo telefone 3442-3234.

EXTRATO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREF. MUN. DE SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES CONTRATADAS:   P.B.FER MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA OBJETO: Contratação de Empresa para registro de preços para futura e eventual aquisição de 
lâmpadas com tecnológia Led, para subistituição das luminárias antigas deste Município, com entrega de forma parcelada pelo 
período de 12 (doze) meses, conforme termo de referência. Nº DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 8/2021=PROCESSO 
74/2021.VALOR DO CONTRATO: R$ 47.661,20 PRAZO DO CONTRATO:  12 MESES.

S. J. das Duas Pontes, 20 de janeiro de 2022. 
JOSE CARLOS CEZARE - Prefeito Municipal

Uma publicação: Sexta-feira, dia 21 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.181.

publicações

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS nº 001/2022 – Processo nº 003/2022 

O Município de Meridiano/SP, torna público aos interessados a realização de Tomada de Preços nº 
001/2022, objeto do Processo nº 003/2022. Tipo: menor preço global. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA (PRAÇA DO BARRETO), DE ACORDO COM 
O CONTRATO DE REPASSE Nº 1068382-51/2019. Entrega e abertura dos Envelopes: 15 de fevereiro de 
2022 às 14:00h. O Edital Completo poderá ser retirado através do site www.meridiano.sp.gov.br, e maiores 
informações serão fornecidos pelo Setor de Licitações do Município de Meridiano, de segunda a sexta-feira, 
das 08h00minh às 11:00h e das 13:00h às 17:00h.  

Meridiano/SP, 20 de janeiro de 2022. 

MARCIA CRISTINA ADRIANO DE LIMA 
Prefeita Municipal 

Uma publicação: Sexta-feira, dia 21 de Janeiro de 2022.
O EXTRA.NET - Edição Nº 4.181.

 SECOM

Prefeitura de Fernandópolis
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MALhAÇÃO
Sexta-feira, 17h30

Nat recupera sua memória e 
acompanha o delegado Pei-
xoto e Gael ao esconderijo 
de Lobão. Bianca pede que 
Nat espere Duca se recupe-
rar antes de partir. Gael e 
Duca se reconciliam. Kari-
na conversa com Nat, que 
afirma à menina que quer 
ver Lobão pagar por tudo o 
que fez. Duca recebe alta do 
hospital. Gael visita Heide-
guer atrás de informações 
sobre Lobão, e o advogado 
afirma que o vilão jamais o 
deixará em paz. Os alunos 
da fábrica reagem à invasão 
de Josefina e Olavo.

QUANTO MAIS vIDA MELhOR
Sexta-feira, 19h15

Carmem expulsa Gabriel do 
Bar Wollinger. Rose discute 
Celina. Guilherme se acon-
selha Tigrão. Joana decide 
fazer uma inseminação arti-
ficial e Marcelo avisa à douto-
ra que é um doador. Rose de-
cide se livrar do vestido que 
usou quando conheceu Ne-
ném. Nedda pede que Ne-
ném vá com ela ao casamen-
to de Roni. Marcelo ameaça 
Flávia. Nunes entrega as gra-
vações a Guilherme. Cabeça 
decide ir com Bianca para a 
reabilitação. Marcelo conven-
ce Carmem a aprovar o namo-
ro de Flávia e Gabriel. Celina 
pega o envelope com as pro-
vas contra Rose. Roni espera 
por Nedda para começar seu 
casamento. Prado enquadra 
Jandira e recolhe todas as 
quentinhas. Roni não gosta 
de ver Neném chegar com 
Nedda para o seu casamento.

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 
Sexta-feira, 18h00

Luísa confirma seu roman-
ce com Pedro para Domi-
nique, e revela que Eugê-
nio sempre soube. Samuel 
reconhece um dos homens 
que tentou sequestrar Pe-
dro. Elisa desconfia de So-
lano com Pilar. Tonico vê 
Luísa no gabinete de Pe-
dro e pensa em chantage-
ar o Imperador. Clemên-
cia afirma que não seguirá 
com Alberto. Guebo dis-
cute com Justina e desa-
bafa com Zayla. Isabel e 
Leopoldina têm uma con-
versa. Celestina encontra 
Dolores ao buscar Nicolau 
e revela que Nélio está vi-
vo. Celestina troca de lugar 
com Dolores.

TE DOU A vIDA
Sexta-feira, 20h30

Augusto e Nelson chegam 
em casa e encontram uma 
ótima notícia. Bem, Gina dei-
xa uma carta de despedida 
para eles. A polícia encontra 
Ernesto e imediatamente o 
transfere para a prisão. Pe-
dro recebe notícias que vão 
mudar a sua vida, pois é o 
vencedor do concurso Ginet-
ti Motors. Helena descobre 
que está grávida de Pedro.

PROvA DE AMOR
Sexta-feira, 15h15

Diana protege Juliana com o 
corpo. Ela diz para Júlio to-
mar cuidado com a granada. 
Julio se joga, pega a grana-
da, abre a porta do banheiro, 
fecha a porta rapidamente e 
se joga no chão. A granada 
explode a porta cai. Come-
ça um princípio de incêndio. 
Diana fala para Julio chamar 
os bombeiros. Chicão e Luí-
sa jantam. Luísa se insinua 
para Chicão. Ela diz que so-
nha ter jóias, roupas, mas 
com o salário da polícia é im-
possível. Chicão pergunta se 
ela gostaria de ganhar mais. 
Luísa finge interesse. Chicão 
desconversa. Felipe e Joa-
na estão se preparando pa-
ra dormir. Felipe está furio-
so com a liberdade de Elza. 
Joana fica preocupada. Feli-
pe pega o telefone e liga pa-
ra a casa de Elza. Elza aten-
de ao telefone. 

UM LUGAR AO SOL
Sexta-feira, 21h00

Noca contrata Thaiane pa-
ra trabalhar no restaurante. 
Lara fica preocupada com o 
sumiço de Ravi. Christian/
Renato consegue um empre-
go para Ravi na Redentor. 
Christian/Renato faz uma 
doação a Noca para manter 
o restaurante-escola, e pe-
de segredo. Bárbara pergun-
ta a Nicole o porquê de não 
admitir que gosta de Paco. 
Gorete encontra o celular de 
Ravi no paletó de Christian/
Renato e entrega a Bárba-
ra. Breno se sente incomo-
dado ao ver que Ilana está 
muito dependente de Ga-
briela. Lara liga para o ce-
lular de Ravi que está com 
Bárbara.

Resumo de Novelas

ÁRIES
Aproveite o 
período da ma-
nhã para resol-

ver assuntos de viagem ou 
dos filhos e cuidar de in-
teresses pessoais. A par-
tir de hoje, o Sol fortalece-
rá sua posição na equipe e 
ampliará a participação so-
cial. Esclareça um mal-en-
tendido com uma amizade. 
Parcerias e associações pas-
sarão por revisão nesta fa-
se. A tarde será produtiva 
no trabalho e nos cuidados 
com a saúde.

TOURO 
A entrada do 
Sol na área 
profissional 

iluminará caminhos de 
maior realização e inaugu-
rará um período de suces-
so. Conte com visibilidade, 
prestígio e ganhe reputa-
ção. Assuntos de família e 
da casa poderão ser resol-
vidos pela manhã. À tarde, 
novos projetos ganharão 
uma dose maior de ener-
gia. Encontre soluções ori-
ginais e decida mudanças, 
a vida ficará mais gostosa!

GêMEOS
Repense pla-
nos de viagem, 
filosofias e po-

sicionamentos. Algumas 
crenças mudarão nesta fa-
se de Mercúrio retrógrado. 
Informações e notícias que 
virão pela manhã orienta-
rão escolhas e decisões. À 
tarde, a atenção se voltará 
à família e à casa. Compre 
itens de conforto e crie um 
ambiente acolhedor à sua 
volta. Lembranças gosto-
sas e atitude intensifica-
rão o amor.

CâNCER 
Conte com óti-
mo desempe-
nho em ativi-

dades comerciais, reuniões 
de trabalho, entrevistas e 
apresentações. Você esta-
rá perto dos sonhos, hoje. 
Conexões internacionais 
abrirão portas. A fase favo-
recerá mudanças e ganho 
de poder. Um passo maior 
na carreira dará novo senti-
do à vida. Júpiter trará de-
senvolvimento pessoal, alar-
gue os horizontes e amplie 
a bagagem cultural.

LEÃO
Gastos impre-
vistos altos li-
garão o sinal 

de alerta e cobrarão solu-
ções financeiras mais efi-
cientes. Conte com sua cria-
tividade e também ligue as 
antenas nas oportunidades 
de trabalho e de redirecio-
namento da carreira. A ro-
tina e o lifestyle poderão 
mudar bastante em breve. 
Invista no seu futuro e se-
gurança. Vênus retrógrado 
incentivará cuidados corpo-
rais e de beleza.

vIRGEM
O amor inspi-
rará mudan-
ças e um pas-

so maior em direção à sua 
missão no mundo. Apro-
veite a passagem da Lua 
por seu signo para proje-
tar a imagem e dar crédi-
to aos sonhos. Proposta de 
longe, convites e novas re-
lações anunciam uma fase 
movimentada e produtiva. 
Espere por sucesso, fortale-
ça a posição no trabalho e 
aumente a exposição. Via-
gem à vista!

LIBRA 
Um pouco de 
interiorização 
iluminará ca-

minhos e decisões de vida. 
Um sonho antigo da vida fa-
miliar poderá se realizar e 
proporcionar mais conforto. 
Responsabilidades aumen-
tarão. A partir de hoje, o Sol 
destacará seu brilhantismo, 
talentos e poder pessoal. 
Conquiste novos espaços, 
supere inseguranças e ele-
ve padrões. Velhas angús-
tias desaparecerão, apos-
te em mudanças!

ESCORPIÃO 
Máscaras so-
ciais poderão 
cair, hoje. Con-

versas num tom mais profun-
do revelarão em quem con-
fiar. Retome uma amizade 
especial e esclareça o pas-
sado. A partir de hoje, po-
sicionamentos claros com a 
família e relações próximas 
construirão bases afetivas 
mais fortes. Júpiter e Netu-
no trarão prazeres e mais en-
cantamento pela vida, ape-
sar dos desafios impostos 
pela pandemia.

SAGITÁRIO 
Expresse opi-
niões e ideias 
com clareza. 

A partir de hoje, o Sol ati-
vará as comunicações, 
contatos comerciais, estu-
dos e pesquisas. Informa-
ções importantes chegarão 
até você repentinamente. 
Ideias inovadoras enrique-
cerão sua atuação no tra-
balho. Brilhe em reuniões, 
crie projetos e movimen-
te negócios. Você poderá 
ganhar aumento de salá-
rio ou dinheiro extra.

CAPRICóRNIO
O dia trará re-
flexões impor-
tantes sobre 

investimentos, escolhas e 
mudanças. Aceite um convi-
te para viajar, ou para fazer 
parte de um grupo influen-
te. Conexões com pesso-
as de fora ampliarão pers-
pectivas. Considere novas 
possibilidades e reinvente 
a vida. A partir de hoje o Sol 
iluminará a área financeira. 
Avalie seus recursos e res-
peite o orçamento. Suces-
so nos negócios em breve. 

AQUÁRIO
A entrada do 
Sol em seu 
signo inau-

gurará um novo ciclo. Ini-
cie amizades, imprima 
mais emoção nos relacio-
namentos e intensifique a 
vida íntima. O dia favore-
cerá mudanças no lifesty-
le e nos padrões de consu-
mo. Planos de longo prazo 
e objetivos pessoais serão 
repensados, com Mercúrio 
retrogrado em seu signo. 
Renove conceitos e trans-
forme padrões.

PEIXES
A partir de ho-
je, faça um ba-
lanço dos últi-

mos tempos, avalie ganhos 
e perdas, busque o auto-
conhecimento, expanda a 
consciência e encerre um 
longo ciclo de vida. Este se-
rá um bom momento para 
fazer terapia, meditar, via-
jar e contemplar a natureza. 
Não alimente pensamentos 
repetitivos, renove concei-
tos! Carinho e romantismo 
intensificarão o amor. For-
taleça amizades.

Horóscopo
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Fernandópolis 

celebridadessocial
Nasce Amélia, segunda 
filha de Yanna Lavigne 
e Bruno Gissoni
A novidade foi anunciada no Instagram por Ana Sang, 
mãe do ator. O casal já tem Madalena, de 4 anos

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

A novidade foi anunciada no Instagram por Ana Sang, mãe do ator

Yanna Lavigne 
deu à luz Amé-
lia, sua segun-
da filha com 
Bruno Gissoni, 

na última terça-feira (18/1), 

no Rio de Janeiro. A pe-
quena nasceu de parto 
cesárea, de 41 semanas, 
na Maternidade Perinatal, 
na Barra ta Tijuca.

A novidade foi anuncia-
da no Instagram por Ana 
Sang, mãe do ator. O ca-

sal já tem Madalena, de 4 
anos. “CHEGOU NOSSA 
A M É L I A Minha quinta 
neta!!! LINDA!!! Bem-vin-
da, minha Pituquinha!!! 
Estamos cheios de amor 
pra você!!!”, escreveu Ana. 

Lucia Lavigne, mãe de 

Yanna, também falou sobre 
o nascimento da neta em 
suas redes sociais. “Bem-
vinda Amélia, muitas bên-
çãos”.

Fonte: www.metro
poles.com

O empresário artístico Marcelo Sana está
entre os homenageados desta edição!

Muito sucesso para o empresário Diego Ramalho!

Um click especial do esportista Igor Moura!

MIX COMPLETO DE
MARCAS E MODELOS
• Vendas • Instalação
• Manutenção preventiva
• Peças e acessórios

(17) 3442-2011  Peça seu orçamento
Av. Líbero de Almeida Silvares, 2915 - Bairro Coester


