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                              Pela terceira vez,
Fausto Pinato toma posse como
deputado federal em Brasília-DF
Ele assume novo mandato para o quadriênio 2023/2026

O deputado federal 
Fausto Pinato (PP) 
reeleito em outubro 
passado, acaba de 

ser empossado, pela terceira 
vez, para um novo mandato no 
quadriênio 2023/2026.

O cerimonial ainda está ocor-
rendo na Câmara dos Deputa-
dos em Brasília-DF, sendo que 
está é a 57ª Legislatura e, logo 
após o empossamento, eles 
participarão de um processo 
de votação para a escolha de 
nova Mesa Diretora da Câma-
ra dos Deputados, inclusive da 
presidência.

Pinato enviou-nos foto do 
evento acompanhado da filha 
Valentina e da mãe Toninha 
Ruy Cogo. Ele havia sido di-

plomado em 19/12/2022 pelo 
Tribunal Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP).

No total foram empossados 
513 parlamentares federais, 
sendo 70 deles do Estado de 

São Paulo. Da região noroeste 
paulista houve queda na repre-
sentatividade, haja vista que 

no mandato anterior haviam 
três deputados: além de Pina-
to, o rio-pretense Luiz Carlos 
Motta (PL), que foi reeleito e 
participou do evento e o olim-
piense Geninho Zuliani (UB) 
que concorreu (e perdeu) para 
vice-governador na coligação 
encabeçada por Rodrigo Garcia 
(PSDB).

Os senadores da República 
também serão empossados 
nesta quarta-feira, 01/02/2023, 
porém no período da tarde, com 
o processo de escolha da Mesa 
Diretora na subsequência.

Já os deputados estaduais 
somente assumirão seus as-
sentos na Assembleia Legis-
lativa Estadual a partir do dia 
15 de março.

à  EStADO DE SãO PAulO

Por decisão do secretário da Fazenda e Planejamento, Samuel Kinoshita, montante
disponibilizado aos contribuintes passará de R$ 200 milhões para R$ 570 milhões

Sefaz triplica valores liberados para 
empresas na 5ª rodada do ProAtivo

à  POlítICA

A Secretaria da Fazen-
da e Planejamento do Es-
tado de São Paulo (Sefaz
-SP) triplicou o montante 
a ser liberado para em-
presas na 5ª rodada de 
transferência de crédito 
acumulado do ProAtivo, 
lançada em dezembro do 
ano passado.

Por decisão do secre-
tário da Fazenda e Pla-
nejamento, Samuel Ki-
noshita, o valor liberado 
será de R$ 570 milhões, 
montante quase três ve-
zes maior que o limite 
global de R$ 200 milhões 

inicialmente previsto na 
Resolução SFP 76/2022, 
de 30/11/2022. A nova 
Resolução SFP 06/2023 
foi publicada no Diário 
Oficial do Estado, nesta 
quarta-feira, 1° de feve-
reiro.

Os recursos, que se-
rão liberados ao longo 
do mês de fevereiro, são 
destinados para empre-
sas paulistas contribuin-
tes do ICMS de qualquer 
setor econômico e que 
tenham crédito acumu-
lado apropriado dispo-
nível para utilização. “O 
novo valor autorizado 
atende a demanda dos 

contribuintes do ICMS”, 
destaca Kinoshita. “O 
ProAtivo é um progra-
ma interessante porque 
amplia a liquidez para 
os contribuintes que 
dispõem de créditos 
acumulados do ICMS. 
É injeção de dinheiro 
na economia paulista”, 
completa o secretário.

Com essa alteração de 
valores autorizada por 
Kinoshita, o total libe-
rado aos contribuintes 
pelo ProAtivo chega ao 
patamar de R$ 1,8 bi-
lhão. Em breve, a Sefa-
z-SP anunciará as roda-
das de 2023 do programa 

para a nova adesão de 
empresas.

SObrE O
PrOAtivO

O Programa de Amplia-
ção de Liquidez de Crédi-
tos a Contribuintes com 
Histórico de Aquisições 
de Bens Destinados ao 
Ativo Imobilizado - Pro-
Ativo concede maior li-
quidez de crédito acumu-
lado para quem investe 
em São Paulo, facilitando 
sua utilização pelos con-
tribuintes conforme seu 
histórico de aquisições 
de bens destinados ao 
ativo imobilizado.

Ele foi instituído por 

meio do Decreto nº 
66.398/2021 e da Reso-
lução SFP nº 67/2021, 
sendo executado por 
meio de sucessivas ro-
dadas de autorização de 
transferência de crédito 
acumulado, nas quais 
são fixados os valores 
globais, limites mensais 
e períodos de utilização. 
A cada nova rodada de 
autorização, o contribuin-
te interessado deve pro-
tocolar pedido de adesão 
por meio do Sistema de 
Peticionamento Eletrôni-
co -- SIPET.

Uma vez deferido o pe-
dido, o valor postulado 

pelo interessado será 
reservado na conta cor-
rente do crédito acumu-
lado, mediante registro 
específico no Sistema e-
CredAc e caberá ao con-
tribuinte acessar o refe-
rido sistema e efetivar a 
transferência pretendida, 
respeitando o período de-
finido.

Caso não sejam efetu-
adas as transferências 
solicitadas até o prazo 
definido, as autoriza-
ções serão canceladas 
e o valor reservado será 
restituído à conta corren-
te do estabelecimento no 
Sistema e-CredAc.
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à  VAlENtIM GENtIl

A recepção foi realizada pela equipe 
gestora das escolas municipais

Secretaria de Educação acolhe pais
e alunos para informações sobre o
ano letivo

à  ASSIStÊNCIA

Recapeamento foi realizado em 
grande trecho da Rua Pernambuco

‘Mais Asfalto Fernandópolis’ chega ao
Paulistano, Santa Bárbara e Parque
Industrial

O programa ‘Mais 
Asfalto Fernan-
dópolis’ conti-
nua avançando 

por avenidas e ruas do 
município. Nesta sema-
na, as equipes da empre-
sa que venceu o processo 
licitatório realizaram o 
trabalho de recuperação 
asfáltica na importan-
te rua Pernambuco, no 
trecho que passa pelos 
bairros Paulistano, Santa 
Bárbara e Pq. Industrial. 

O local possui uma 
grande movimentação de 
veículos, principalmen-
te de cargas pesadas em 
virtude da localização 
de várias empresas na 
região que utilizam a via 
para o escoamento de 

suas produções. A recu-
peração da rua Pernam-
buco faz parte do progra-
ma “Respeito à Vida’ do 
Governo do Estado de 
São Paulo. 

O trabalho intensifica-
do de recapeamento em 
Fernandópolis se iniciou 
em 2017 com a recupera-
ção de mais de 900 quar-
teirões até janeiro deste 
ano. Nos últimos meses a 
administração municipal 
vem trabalhando princi-
palmente a manutenção 
das principais avenidas 
da cidade, entre elas: 
Afonso Cáfaro, dos Ar-
naldos, Rubens Padilha 
Meato, Brasília e em bre-
ve a Expedicionários Bra-
sileiros. 

“A recuperação das 
vias públicas de Fernan-

dópolis nos últimos anos 
foi de extrema impor-
tância e continua sendo 
fundamental. Um levan-
tamento feito pela Ouvi-

dora Municipal mostra 
que vem ocorrendo gra-
dativamente nos últimos 
anos uma diminuição no 
número de reclamações 

de buracos. Sem dúvi-
das essa diminuição 
está diretamente ligada 
ao constante trabalho de 
recapeamento no municí-

pio”, comentou o prefeito 
André Pessuto.   

Fonte: Secom de
Fernandópolis

Operários trabalham no recapeamento da Rua Pernambuco
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A Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura de 
Valentim Gentil acolheu 
pais e alunos no início 
desta semana para in-
formações importantes 
sobre o ano letivo.

A recepção foi reali-
zada pela equipe ges-
tora das escolas muni-
cipais e contou com a 
presença do Vereador 
Fabiano Pinheiro, re-
presentando a Câmara 
Municipal de Vereado-
res.

A recepção foi realizada pela equipe gestora das escolas municipais

Foto: Assessoria de Imprensa - Prefeitura de Valentim Gentil

 Da REDAçãO

contato@oextra.net



QUINTA-FEIRA, 02 DE FEVEREIRO DE 2023  |  Saúde | A4 
à  IMuNIZAçãO

à  PANDEMIA

Doença é transmitida pela picada de mosquitos silvestres e pelo Aedes aegypti

Total de mortes pela doença no município subiu para 315

Fernandópolis: vacina contra a Febre 
Amarela disponível em todas unidades

Jales registra quase 800 casos positivos 
e 7 óbitos por Covid em janeiro

A Febre Amarela 
é uma doen-
ça infecciosa 
causada por 

um vírus. Uma pessoa 
não transmite Febre Ama-
rela diretamente para ou-
tra, para que isso ocorra é 
necessário que o mosqui-
to pique uma pessoa in-
fectada e, após o vírus ter 
se multiplicado, pique um 
indivíduo que ainda não 
teve a doença e não tenha 
sido vacinado. A melhor 
forma de se prevenir é to-
mando a vacina, que está 
disponível na rede públi-
ca de saúde e é altamente 
eficaz e segura.

Em Fernandópolis, em 
todo Brasil as ações de 
combate à febre Amare-
la se intensificaram nos 
últimos dias e a melhor 
forma de se prevenir é 
tomando a vacina, que 
está disponível na rede 
pública de saúde e é al-
tamente eficaz e segura.

Quem já tem vacina 
de Febre Amarela não 
há necessidade de se 
vacinar novamente, 
mas quem não tem ou 
perdeu a carteira de va-
cinação, ou não sabe se 
tomou deverá procurar a 
Unidade de Saúde e fa-
zer o agendamento ou a 
Central da Saúde para a 
verificação. 

“A vacina é a principal 
ferramenta de preven-
ção e controle da Febre 
Amarela, portanto é de 
grande importância que 
todos estejam vacina-
dos e protegidos. Nossa 
orientação é para que 

as pessoas verifiquem a 
carteira de vacinação e 
procurem a unidade de 
Saúde”, disse a enfer-
meira responsável pelo 
programa de imunização 
do município, Kelgissane 
Bruzão. 

A Vigilância Epidemio-
lógica orienta a popula-
ção para que em casos 
de constatação de algum 
macaco morto, entre em 
contato com o centro de 
Zoonose pelo telefone 
3462-3341. 

A iMPOrtÂNCiA 
DA iMUNiZAÇÃO

A recomendação é que 
a partir dos noves meses 
a criança já seja imuniza-
da contra a Febre Amare-
la, com reforço aos quatro 
anos de idade. Para os 
adultos a vacina é feita 
em dose única de dez 
em dez anos. A doença é 
transmitida pela picada 
de mosquitos silvestres 
e pelo Aedes aegypti que 

também transmite den-
gue, Zica e Febre Chi-
kungunya. O período de 
incubação do vírus varia 
de três a seis dias.

Os sintomas se pa-
recem com os de uma 
gripe. Além de febre, há 
amarelão na pele e nos 
olhos, dores de cabeça 
e no corpo e calafrios. O 
vírus pode ainda atacar 
fígado e rins, provocan-
do crise de vômito e diar-
reia. Em estágio grave, o 
paciente pode deixar de 
urinar e apresentar san-
gramentos e confusão 
mental. 

Fonte: Secom de
Fernandópolis
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O ano de 2023 começou 
com alta no número de 
casos e óbitos por com-
plicações da Covid-19 
em Jales. Levantamento 
realizado pelo FocoNews 
com dados da Vigilância 
Epidemiológica mostra 
que o município registrou 
durante o mês de janeiro 
789 casos positivos, além 
de uma alta significativa 
no número de casos sus-
peitos, de pessoas que 
apresentaram sintomas 
e precisaram realizar a 
testagem para o corona-
vírus. O último boletim 
divulgado pela Secreta-

ria Municipal de Saúde 
indica o total de 19.134 
casos positivos desde o 
início da pandemia.

Além dos pacientes 
que testaram positivo e 
cumpriram isolamento 
domiciliar, Jales também 
voltou a registrar mortes 
por complicações da do-
ença. Só em janeiro foram 
7 óbitos confirmados, o 
que fez o total de mortes 
por Covid-19 no municí-
pio subir para 315.

DOSES DE 
rEfOrÇO SEgUEM 
DiSPONívEiS NAS 

UNiDADES DE 
SAúDE

Com o aumento dos ca-

sos positivos para o vírus 
da Covid-19, a vacinação 
voltou a ser procurada 
com maior intensida-
de em Jales. Para quem 
ainda não recebeu o imu-
nizante, a orientação da 
Secretaria Municipal de 
Saúde é para que procure 
as unidades com sala de 
vacinação.

Em Jales, as unida-
des são: Roque Viola, 
Arapuã, Novo Mundo, 
Municipal, São Jorge, 
JACB e o Núcleo Cen-
tral de Saúde. Os do-
cumentos necessários 
para a vacinação são: 
CPF, cartão SUS e car-
teira de vacinação, de 

segunda à sexta-feira, 
das 8h às 16h. Estão 
sendo disponibilizadas 
a 1ª dose, 2ª dose e as 
duas doses adicionais 

para combater o vírus. 
Vale ressaltar que quem 
for tomar a segunda 
dose adicional é neces-
sário ter recebido a últi-

ma dose há pelo menos 
quatro meses.

Fonte: meufoco
news.net
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à  HIStóRIA

Fundada em 1948 e, prestes a 
completar 67 anos de funcionamento,
Santa Casa projeta, para 2023, 
o ano da sua transformação

Santa Casa Fernandópolis completa
75 anos de fundação

As Santas Casas de 
Misericórdia tive-
ram seu início com 
a criação da San-

ta Casa de Misericórdia de 
Lisboa (Portugal) em agosto 
de 1498. Essas irmandades 
surgiram como organizações 
comunitárias, com pressupos-
tos religiosos baseados nas 
14 Obras de Misericórdias de 
Tomás de Aquino, com o foco 
em dar assistência aos mais 
necessitados. Logo depois, o 
modelo das Misericórdias lusi-
tanas foi exportado para suas 
colônias.

Seguindo esses ideais, um 
grupo formado por mais de 100 
homens se reuniram e decidi-
ram pela fundação da Irmanda-
de da Santa Casa de Misericór-
dia de Fernandópolis no verão 
de 1948, mais precisamente 
no dia 1º de fevereiro, nove 
anos após a fundação da cida-
de. Movidos pelo sentimento 
de solidariedade, os Irmãos 
foram a campo para angariar 
donativos para a construção do 
hospital, recebendo o pontapé 
inicial em 1952, com a doação 
de um terreno no antigo Bairro 
da Estação, local considerado 
estratégico para as instalações 
hospitalares. A obra final foi 
inaugurada em 28 de fevereiro 
de 1956.

Dois mil e vinte e três será um 
ano importante para a Santa 
Casa Fernandópolis. Afinal, o 

principal hospital da cidade 
completa um quarto de século 
de fundação. Hoje, a irmanda-
de se tornou um complexo. A 
recente certificação de reco-
nhecimento público para as 
instituições de saúde, pelos 
serviços prestados durante 
a pandemia, pelo desenvol-
vimento de boas práticas na 
prevenção e enfrentamento a 
maior crise sanitária do sécu-
lo, mostra a habilidade de se 
sobressair das adversidades e 
contratempos.

Ainda que preservando seus 
ideais originários, a instituição 
ressignificou a ideia de assistir 
e promover à saúde aos seus 
usuários e demonstra uma in-
tensa atuação por melhoria, 
profissionalização e moderni-
zação do setor. Sua reestrutu-
ração é uma de suas principais 
marcas, pois busca possibilitar 
aos seus usuários, constante 
atualização sobre temas per-
tinentes à ciência da saúde, 
além de promover a integração 
com os setores público e pri-
vado, através eventos e ações, 
cujo objetivo é a excelência do 
setor beneficente e filantrópico 
brasileiro.

O complexo se prepara, ago-
ra, para os desafios rumo aos 
cem anos com a certeza de que 
“o tempo desafia as coisas, 
mas as Misericórdias desafiam 
o tempo”.

Fonte: www.santacasa
fernandopolis.com.br 
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à  EM CANA

Suspeito foi encontrado com porções de maconha e cocaína

Jovem em condicional 
é preso por tráfico de 
drogas em Fernandópolis

à  PRISãO

Crime foi registrado em 18 de janeiro em Rio Preto

Suspeito de 
matar mulher e 
colocar corpo em
lixeira é preso 

Na última ter-
ça-feira, 31, 
um jovem de 
21 anos con-

denado pela Justiça e 
beneficiado por condicio-
nal, foi preso por policiais 
da DISE – Delegacia de 
Investigações Gerais de 
Fernandópolis acusado 
de tráfico de drogas. 

O suspeito estava sen-
do monitorado pelos poli-
ciais há alguns dias após 
deixar a prisão pelos cri-
mes de tráfico de drogas 
e receptação. E voltou a 
comercializar a droga.

Os policiais encontra-
ram com ele porções de 
cocaína e maconha, além 
de apetrechos para emba-
lar a droga e mais R$ 1 mil 
reais proveniente do tráfi-
co, além de dois celulares.

Ele foi conduzido a 
DISE, ficando a disposi-
ção da Justiça. Drogas, dinheiro e objetos apreendidos com o suspeito

Suspeita da polícia é que a vítima 
tenha sido atacada por um animal 
durante o fim de semana

Homem é 
encontrado 
morto em 
curral em 
Estrela 
d’Oeste

O corpo de um homem 
de 64 anos, identifica-
do como Pedro Moreira 
de Brito, foi encontrado 
morto na propriedade 
rural dele, em Estrela 
d’Oeste. De acordo com 
informações da polícia, 
o homem foi encontrado 

sentado e encostado no 
curral da propriedade, já 
sem vida.

A suspeita é que Brito 
tenha morrido após ser 
atacado por uma vaca 
durante o fim de sema-
na. Um inquérito foi ins-
taurado e as causas da 
morte serão investiga-
das. 
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Foto: Reprodução/Polícia Civil
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Foi preso pela Polícia 
Civil de São José do Rio 
Preto, o homem suspeito 
de ter matado Joyce Al-

meida de Souza e deixa-
do o corpo em uma lixei-
ra. O caso aconteceu no 
último dia 18 de janeiro, 
no bairro Boa Vista, em 
Rio Preto.

De acordo com a De-
legacia de Homicídios, 
o homem afirmou que 
conhecia a vítima, mas 
não confessou o crime. 
Ele está preso tempora-

riamente na carceragem 
da Divisão Especializada 
em Investigações Crimi-
nais (Deic). A investiga-
ção continua em anda-
mento. 

A vítima tinha 27 anos, 
era dependente química 
e tinha residência fixa 
no município, onde era 
amparada por sua famí-
lia. Na ocasião do crime, 

Joyce estava em situação 
de rua por causa de uma 
recaída. Segundo a Po-
lícia Civil, ela teria sido 
assassinada por causa 
de uma dívida de drogas.

Joyce Almeida de Sousa tinha 27 anos e deixou um filho

Foto: Cibelle Crotti
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O rEi DO gADO
Quinta-feira, 16h50

Lia e Marcos expulsam Léia 
de casa. Rafaela conversa 
com Luana sobre Bruno e 
sobre Geremias. Léia diz 
que vai buscar seus direi-
tos na justiça. Luana pensa 
em Bruno. Lia busca o apoio 
de Pirilampo. Léia sai de ca-
sa. Zé do Araguaia segue na 
mata e procura pelo patrão. 
Marcos, Lia, Rafaela e Luana 
viajam para o sul de Minas. 
Ralf discute com Léia. Zé do 
Araguaia encontra pista de 
Bruno no meio da floresta. 
Donana faz promessa para 
Zé do Araguaia encontrar 
Bruno. Léia fala que vai en-
frentar os filhos na justiça. 
Rafaela continua defenden-
do Geremias. Tavinho visita 
a produção de leite. Marcos 
afirma para Lia que Bruno 
está vivo. Zé do Araguaia 
encontra uma cova. Dona-
na continua rezando. 

vAi NA fÉ
Quinta-feira, 19h15

Marlene culpa Sol pelo sumi-
ço de Duda. Sol decide pro-
curar a filha. Ben convence 
Dezirê a deixar que ele a re-
presente. Fred e Guiga de-
bocham do envolvimento de 
Otávio e Jenifer. Lumiar gos-
ta de ver Ben animado com o 
caso de Dezirê. Sol encontra 
Duda. Marlene tenta disfar-
çar as fortes dores no quadril, 
mas Sol percebe. Kate pede 
trabalho para Hugo. Ben e Sol 
lembram um do outro. Ben 
fica intrigado com a história 
de Dezirê. Kate e Hugo fin-
gem namorar para fugir de 
policiais. Carlão pede pa-
ra Jairo tomar conta de sua 
esposa e ela se irrita com a 
conversa. Kate se interessa 
por um emprego em uma lo-
ja próxima do local onde Bru-
na vende quentinhas. Mar-
lene sente uma forte dor no 
quadril e cai.

MAr DO SErtÃO
Quinta-feira, 18h00

O Coronel chora com a des-
confiança de José. Timbó 
descobre que o açude está 
contaminado. Zahym aco-
lhe Maruan e Labibe. José 
comenta com Candoca que 
está preocupado com o Co-
ronel. Deodora questiona 
Vespertino sobre seu cargo 
na prefeitura. Pajeú ameaça 
Vespertino para que ele se 
mantenha longe de Deodo-
ra. Xaviera termina com Ter-
tulinho e vai embora da fa-
zenda. Nivalda repreende 
Sabá por ter contaminado 
o açude com as algas. Xa-
viera explica como Kadija 
irá convencer Omar a mu-
dar de ideia com relação a 
Maruan. Timbó conta pa-
ra Candoca e José sobre a 
contaminação do açude. Le-
vi se assusta com o compor-
tamento do Coronel duran-
te a sessão.

A DONA
Quinta-feira, 20h30

Ivana, ao saber do casamen-
to de Valentina e José Mi-
guel, sai furiosa e Isabel a se-
gue. Benita, sorrindo, diz a 
Valentina que faz muito gos-
to do casamento dela com 
José Miguel. Quanto a Iva-
na, o quanto antes se confor-
me, melhor. José Miguel dá 
a notícia de seu casamento 
a Frederico e ele, contente, 
diz querer netos rapidamen-
te, antes que morra. Frederi-
co pede a José Miguel que 
dê logo a notícia para Leo-
nor, mas que deve estar cien-
te que ela não aceitará. Jo-
sé Miguel responde que não 
se importa com o que a mãe 
pensa. Isabel trata de fazer 
Ivana entender que José Mi-
guel e Valentina se amam. 
Ivana, fora de si, responde 
que não aceitará e fará até 
o impossível para impedir 
esse casamento. 

JESUS
Quinta-feira, 15h15

O leproso é curado por Jesus. 
Possuída, Maria Madalena 
levanta da piscina e incenti-
va Diana a se matar. O lepro-
so agradece a Jesus. Claudia 
e Joana procuram por Ma-
ria Madalena. Caifás fica fe-
liz com a notícia dada por Li-
vona. Judite permite que ela 
permaneça em sua casa. A 
mando de Caifás, Malco con-
fisca os bens da viúva de Le-
vi. José de Arimatéia chama 
a atenção de Zaqueu. Zebe-
deu, Mateus e Goy ficam im-
pressionados ao saberem de 
mais um milagre realizado por 
Jesus. Maria Madalena desa-
parece. Jairo se irrita ao ouvir 
o leproso dizer que foi curado 
por Jesus. Sula se despede de 
João e Tiago Maior, que se-
guem Jesus. Arimatéia fica fe-
liz ao ver Tiago Justo próximo 
de Deborah. Preso no calabou-
ço, João Batista ora a Deus. 

trAvESSiA
Quinta-feira, 21h00

Oto e Brisa discutem. Talita 
se nega a dar dinheiro pa-
ra Gil, sem saber que o ex-
namorado está sendo ame-
açado por bandidos. Pilar e 
Montez escutam Helô dizer 
a Creusa que a localização 
do cofre está com ela. Gui-
da se disponibiliza a dar um 
depoimento que possa in-
criminar Moretti no hackea-
mento, a pedido de Guerra. 
Oto diz a Karina que voltará 
a Portugal. Guerra e Cidália 
sofrem um acidente no carro 
do empresário, que capota 
após uma explosão. Moretti 
reage à notícia do acidente 
de Guerra. Helô deduz que 
Guerra sofreu um atentado. 
Ari comunica a Chiara, Nú-
bia e Dina que Guerra está 
muito mal.

Resumo de Novelas

ÁriES 
Dê segmento 
ao que foi ini-
ciado ontem e 

vá até o fim. Lidar com a 
dispersão será o desafio do 
dia, com muitos assuntos 
diferentes surgindo simul-
taneamente. Anote ideias 
e informações para não se 
perder. Novidades de ami-
gos darão empolgação. Es-
clareça dúvidas com per-
guntas diretas e conte com 
poder de negociação em 
transações comerciais. No-
vas amizades à vista!

tOUrO
Ilusões po-
derão levar a 
erros. Tome 

cuidado com promoções 
enganosas, propostas mi-
rabolantes e fraudes. De-
cisões financeiras deverão 
ser tomadas com calma e 
cautela, o que valerá tam-
bém para negociações pro-
fissionais e investimentos. 
Conquistas financeiras es-
tarão a caminho, evite jul-
gamentos precipitados e 
afobações. Se planejar di-
reitinho, tudo dará certo! 

gêMEOS
Algo maior 
se desenha-
rá para o futu-

ro. Dê forma a um projeto 
autoral ou se lance num 
novo empreendimento e 
firme sua reputação. Pres-
tígio, visibilidade e poder 
virão no pacote. Espere 
por conquistas relevan-
tes nesta fase. Relacio-
namentos profissionais 
estarão aquecidos. Par-
ta para a ação: aumente 
a exposição e brilhe pu-
blicamente! 

CÂNCEr
O dia pedi-
rá momentos 
de relaxamen-

to e de descanso. Um pouco 
de interiorização ilumina-
rá mudanças e novos ca-
minhos na carreira. Ativi-
dades criativas ganharão 
uma dose maior de inspi-
ração. Mergulhe nos sen-
timentos e amplie sua vi-
são de mundo. Este será 
um bom momento para ex-
pandir a consciência e fa-
zer escolhas sábias. Troque 
ideias com uma amizade.

LEÃO
Apoie uma 
amizade, to-
me a iniciati-

va nos relacionamentos e 
fortaleça vínculos. Clima ca-
rinhoso, conversas motiva-
doras, acolhimento nos en-
contros e interações farão 
diferença no seu dia. Troque 
confidências com alguém 
especial e planeje o futuro. 
Ideias inovadoras enrique-
cerão o trabalho e abrirão 
portas para o futuro. Sonhos 
ganharão nitidez nesta noi-
te. Planeje viagem.

virgEM
Visualize o 
que quer pa-
ra o futuro e 

determine planos de lon-
go prazo. O dia trará re-
conhecimento profissio-
nal e projeção. Impulsione 
um novo empreendimen-
to com força e coragem. 
Estratégias darão certo. 
Este será um ótimo mo-
mento para expandir sua 
atuação, assumir mais po-
der e concretizar mudan-
ças que tornarão a rotina 
mais gostosa. 

LibrA
Conexões com 
autoridades, 
mestres ou 

pessoas queridas de lon-
ge abrirão portas na carrei-
ra. Conquiste novos espaços 
e construa relações de con-
fiança. Encontros agradá-
veis, entusiasmo com novos 
projetos e trocas de quali-
dade manterão o astral em 
alta. A vida ficará mais gos-
tosa com harmonia nas re-
lações e atividades diferen-
tes. Invista na sua saúde, 
equilíbrio e bem-estar.

ESCOrPiÃO
Mantenha a 
privacidade e 
curta as delí-

cias da intimidade. Trocas 
de confidências e planos a 
dois intensificarão o amor. 
Aproveite a inspiração do 
amor para tomar decisões 
de vida e planejar mudan-
ças. Desenhe estratégias 
de trabalho e fique de olho 
nas oportunidades. O mo-
mento também incentiva-
rá cuidados de saúde. In-
corpore novos hábitos e 
movimente o corpo. 

SAgitÁriO
Conversas ani-
madas, novos 
projetos a dois 

e prazeres diferentes in-
tensificarão o amor. Apro-
veite momentos especiais 
para expor seus desejos, 
compartilhar sonhos e criar 
mais aproximação com o 
par. Lua e Netuno inspira-
rão mais romantismo e em-
patia. Se estiver em busca 
de novas emoções, pode-
rá se apaixonar novamen-
te. Clima quente na vida 
íntima!

CAPriCórNiO
Comece um 
projeto e ace-
lere a veloci-

dade no trabalho. Se estiver 
em busca de oportunida-
des, você poderá esbar-
rar na sorte hoje. Este se-
rá um bom momento para 
iniciar atividades, aumen-
tar os rendimentos e esta-
bilizar as finanças. Ideias 
e soluções originais não 
faltarão. O dia trará no-
vidades imperdíveis que 
poderão surgir repentina-
mente. 

AqUÁriO
Fale de amor, 
de sonhos, 
crie projetos 

e aposte em novos come-
ços. Com Sol e Saturno em 
seu signo, decisões serão 
de longo prazo. Respon-
sabilidades poderão au-
mentar nesta fase de no-
vas conquistas e de mais 
protagonismo. Você poderá 
firmar bons acordos finan-
ceiros e ganhar maior mo-
bilidade. Movimente a vida 
numa direção mais atraen-
te. Novo ciclo pela frente! 

PEiXES
Carinho da 
família, sa-
tisfação com 

os investimentos na casa, 
conforto e segurança da-
rão uma sensação de pro-
teção. Construa bases fir-
mes para o futuro e finalize 
um longo ciclo com saldo 
positivo. Esta fase que an-
tecede seu aniversário tra-
rá reflexões e autoconhe-
cimento. Aproveite para 
fazer um balanço dos úl-
timos tempos e se fortale-
cer interiormente.

Horóscopo
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social

Silas Oliveira também está entre 
os homenageados desta edição!

O personal trainer vitor gomes rodrigues 
completa mais um ano de vida nesta quinta-feira.

Sua Vida Mais Completa 

Fernandópolis 

Parabéns 
e muitas 
felicidades 
para ele, 
vinicius g. 
Oliveira!

 Da REDAçãO

contato@oextra.net

à  ESPORtE

Dessa vez a derrota foi para o São Bernardo na casa do adversário

CAV perde a 4ª seguida e se afunda 
na lanterna do Paulistão da Série A3

A Votuporan-
guense se 
afundou de 
vez no Cam-

peonato Paulista da Série 
A3 de 2023.

Com o jogo desta quar-
ta-feira, 01/02/2023, o 
time soma quatro derro-
tas eM quatro partidas e 
ocupa a lanterna da com-
petição.

A derrota desta vez 
foi para o Esporte Clube 
São Bernardo, em par-
tida disputa na casa do 
adversário que abriu o 
placar logo no primeiro 
minuto de jogo com gol 
do atacante Garrinsha 
que aproveitou uma falha 
da marcação do CAV. O 

Lance da partida entre o São Bernardo e o CAV

Foto: Divulgação / CAV / Rafael Bento

gol foi marcado por polê-
mica pois o goleiro Bar-
bato estava contundido 

após um choque com o 
zagueiro Guilherme Café. 
A partida chegou a ficar 

paralisada por cerca de 
40 minutos e Barbato foi 
transportado para um 

hospital com suspeita 
de traumatismo crania-
no leve.

Apesar da derrota, a 
Votuporanguense desta 
vez criou várias chances 
de gols e chegou a sufo-
car o São Bernardo.

Aos 20 minutos da se-
gunda etapa, após co-
brança de escanteio do 
Votuporanguense, o za-
gueiro Lucas Morais re-
cebeu livre para marcar, 
mas desperdiçou e man-
dou por cima da meta ad-
versária.

Após o gol, a melhor 
chegada do Cachorrão 
foi aos 33 minutos do se-
gundo tempo, quando em 
boa cabeçada, o goleiro 
do CAV fez defesa espe-
tacular.

Com um a menos des-
de os 34 minutos, quando 
perdeu Vitor Hugo, o EC 
São Bernardo teve que se 
defender, mesmo assim 
não sofreu, e ainda viu o 
CAV perder Lito Andra-
de. Este que foi expulso 
aos 44 minutos da etapa 
final.

Com a vitória por 1 a 0, 
o ‘Cachorrão’ fica com a 
vice-liderança provisória 
do Campeonato Paulista 
da Série A3 com 7 pon-
tos. 

A Votuporanguen-
se permanece zerada 
após quatro rodadas, 
ocupando a lanterna 
isolada.

Com informações: 
Futebol Interior


