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Vacinação começa 
hoje para quem 

tem 25 anos 
em Rio PretoPRF prepara esquema de segurança para 

Caminhada do Bom Jesus dos Pastores
Pág. A4
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Censo animal é aprovado para 
novos loteamentos habitacionais

Câmara avança com novas 
regras para agências 

bancárias em Rio Preto
Pág. A3

O Projeto de Lei (PL) é da ve-
readora Cláudia de Giuli e foi 
aprovado nesta terça-feira (3), 
durante a sessão da Câmara. O 
PL prevê um ‘censo animal’ para 
os possíveis contemplados pelos 
novos loteamentos do Governo.

Fica a cargo do município de Rio 
Preto coletar dados acerca da posse 
de animais domésticos, a partir dos 
órgãos responsáveis pelo cadastro 
daqueles contemplados pelo plano 
governamental dos novos loteamen-
tos a serem construídos.     Pág.A3
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Ser pai te transforma em uma pessoa diferente. Muda o 
foco da sua vida. Onde o mais importante passa a ser seus 

filhos e o bem estar deles

“
”Do pai, Sérgio Sampaio para os filhos, Lucas e Isabela 

DIA DOS PAIS 

Thiago Braz, 
ouro no Rio, 
é bronze no 

Salto com Vara 
em Tóquio

Pág. A6

FUTEBOL
A seleção 
masculina vai 
para a final 
da Olimpíada 
de Toquio 
após derrotar 
o México nos 
pênaltis.
Pág.A6

BOXE
 Arte nobre 

garantiu duas 
medalhas 

para o Brasil 
na última 

madrugada 
de lutas em 

Tóquio.
Pág.A6

DRS 15 tem índice de Fase Verde 
durante cinco dias consecutivos

SEGUNDO CENSO COVID
HB atinge 

5.000 
pacientes 

recuperados
Depois de ficar 11 

dias internada por conta 
da Covid-19, a pacien-
te Cilene Aparecida da 
Silva, 64 anos, recebeu 
alta na manhã desta 
terça-feira (3). Ela se 
tornou a paciente núme-
ro 5.000 a se recuperar 
no hospital.    Pág.A5

Centro 
Regional terá 
R$ 1 mi em 

investimentos
O vice-governador 

Rodrigo Garcia autori-
zou a transferência de 
R$ 1 milhão para Rio 
Preto. O convênio veio 
através de pedido da 
Secretaria de Esportes 
e Lazer, para revitaliza-
ção do Centro Regional 
de Eventos.    Pág.A2

Pela primeira vez, no dia 29 
de julho a DRS 15, da qual Rio 
Preto e outras 101 cidades fa-
zem parte, ficou abaixo dos 70%, 
caracterizando assim, a ‘fase 
verde’ do Plano São Paulo cria-
do pelo governo do Estado para 
justificar medidas restritivas na 
pandemia. Na data, a DRS atin-
giu 68,1% e nesta segunda-feira 
(2), 66,3%. A informação é do 
Censo Covid, que mede inter-
nações e outros dados. Pág.A5

Rio Preto vai expandir a va-
cinação contra Covid-19 para 
um novo grupo. A partir desta 
quarta-feira (4) serão imuniza-
das as pessoas com 25 anos. 
Esta semana já foram vacinados 
26 e 27 anos    Pág.A5

RECEPTAÇÃO Polícia Civil localizou mais de 30 toneladas de produtos veterinários desviados 
de uma empresa da capital guardados em barracão no município de Cedral.       Pág.A4
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DIREITO E 
PSICOLOGIA SÃO 
PRIMOS-IRMÃOS

O Direito objetiva a aplicação 
da regra jurídica ao caso concreto.

E essa é tarefa estatal, subsi-
diária, que, portanto, substituindo 
a vontade das partes aplica a lei 
ao caso concreto.

Todavia, a aplicação na vida 
concreta dos princípios jurídicos 
exige sutileza. E essa é uma 
questão complexa.

Dos interesses opostos, para 
se extrair a solução não se pode 
ser calculista. É preciso de extre-
ma delicadeza, isto é, agudeza de 
inteligência.

Por isso, advogo que a psicolo-
gia deva fazer parte da formação 
do ser humano, principalmente nas ciências jurídicas e sociais.

Isto porque quem decide sobre a vida e as coisas alheias não 
pode afastar-se da psicologia, pois o jurista é responsável pela 
socialização humana, ou seja, pela melhoria das relações sociais. 
Enfim, a cidadania é a viga mestra de qualquer operador do direito.

Estultice, estupidez, palurdice, hebetismo são características 
que não condizem com o profissional da área jurídica, vez que são 
antônimos da sutileza e para se atingir essa acuidade é preciso 
de um sopro de psicologia.

Por conclusão, quem quer agir sobre os seus semelhantes 
necessita de sutileza e, portanto, de uma boa psicologia, para 
melhorar o relacionamento com os outros, tratando as partes com 
respeito e urbanidade, pois o jurista é responsável pela formação 
do cidadão. Sem cidadão não há cidade (no sentido de Estado) 
e os servidores do Estado devem estar com os olhos voltados 
sobre sua vida interior, matéria prima da psicologia, para poder 
melhorar ou outros (a ‘sociedade’, a ‘polis’). 

Por isso, a estupidez nas ciências jurídicas e sociais deve ser 
espancada e essa só é tratada pela psicologia. Psicologia e Direito 
são primos-irmãos.

Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor,  professor 
universitário UNIFUNEC Santa Fé do Sul, procurador jurídico 
da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras.

ARTIGO Prouni
O Ministério da Educação (MEC) 

divulgou, nesta terça-feira (3), o 
resultado da segunda chamada do 
Programa Universidade para Todos 
(Prouni). Os selecionados terão até 
o dia 11 deste mês para comprovar 
as informações apresentadas no ato 
de inscrição.

Juros Básico
O Comitê de Política Monetária do 

Banco Central começa nesta terça-feira 
(3) a quinta reunião do ano para definir 
a taxa básica de juros, a Selic, e deve 
repetir os aumentos promovidos nos 
últimos três encontros. A previsão é 
de que a Selic deve subir de 4,25% ao 
ano para 5,25% ao ano.

Produção Industrial
Após crescer 1,4% em maio, a 

produção industrial teve variação nula 
(0,0%) em junho. Após três meses 
de queda, a indústria voltou para o 
campo positivo e igualou o patamar 
de antes da pandemia, porém, esse 
resultado não superou as perdas 
anteriores.

NOTAS

ACHE O SEU

Balcão oferece 423 
vagas de empregos 

em Rio Preto

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira 
(03) está oferecendo 423 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor (73), auxiliar de serviços 
operacionais (57), consultor 
de vendas (15), operador de 
telemarketing (15), instalador 
de internet (10), entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
teleatendimento (10), direito 
(1), marketing (3), relações 
públicas (3), jornalismo/publi-
cidade (3), administrativo (2), 
auxiliar de cobrança (1), auxi-
liar de escritório (1), desenvol-
vimento de software (1), social 
mídia (1). elétrica (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-

pregos através do site da 
Prefeitura www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e se can-
didatar as vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Guilherme BATISTA

Centro Regional de 
Eventos terá R$ 1 mi  

para revitalização
O vice-governador Rodrigo 

Garcia autorizou na última se-
gunda-feira (2) a transferência 
de R$ 1 milhão em recursos 
financeiros para Rio Preto. A 
celebração do convênio veio 
através de pedido feito pela 
Prefeitura por meio da Secre-
taria de Esportes e Lazer, para 
revitalização do Centro Regio-
nal de Eventos.

“Nosso pedido foi entregue 
pessoalmente pelo prefeito Edi-
nho Araújo ao vice-governador 
Rodrigo Garcia. A execução da 
obra vai garantir a revitalização 
do espaço, que com o avanço 
das medidas de flexibilização e 
imunização contra a covid, vol-
tará a sediar eventos esportivos 
e de entretenimento”, afirmou 
o secretário de Esportes Fábio 
Marcondes.

O secretário lembrou ainda 
que o Centro Regional é um 
dos maiores do gênero no 

Estado.
Ainda no Centro Regional 

de Eventos, o prefeito Edinho 
autorizou a construção de qua-

Da REDAÇÃO
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dras de basquete 3, futevôlei, 
tênis, todas já em andamento. 
As quadras serão no estacio-
namento do Centro Regional.

A previsão é de que a lici-
tação para as obras de revita-
lização aconteça nos próximos 
meses.

Centro Regional de Eventos terá R$ 1 mi  para revitalização, anunciou vice-governador 
Rodrigo Garcia

Educação vai contratar 1,6 mil agentes 
para atender escolas estaduais

O Governo do Estado de 
São Paulo publicou, nesta 
segunda-feira (2), em edição 
suplementar do Diário Oficial 
(DO), autorização para a Secre-
taria da Educação do Estado de 
São Paulo (Seduc-SP) contratar 
1.663 agentes de organização 
escolar (AOE) para atuar nas 
escolas estaduais de todo o 
estado. A publicação ainda pre-
vê a contratação de até 6.338 
profissionais em 2022.

“Estes 1.663 novos agentes 
de organização escolar serão 
fundamentais para a nossa 
volta às aulas segura”, destaca 
Rossieli Soares, Secretário da 
Educação do Estado de SP.

As contratações serão feitas 
em caráter temporário por apro-
veitamento de remanescentes 

de concursos públicos com pra-
zo de validade em vigor, ou por 
meio de abertura de processo 
seletivo simplificado. A Seduc-
-SP também já deu entrada no 
processo para a prorrogação dos 
contratos de 1.352 AOEs que já 
atuam na rede.

Entre as atribuições das 
AOEs estão zelar pelo bem-es-
tar dos alunos e pela estrutura 
física da unidade; orientar os 
estudantes quanto às normas 
de conduta previstas no re-
gimento escolar; controlar a 
movimentação dos estudantes 
nas dependências da escola e 
imediações; auxiliar na manu-
tenção da disciplina geral. No 
contexto na pandemia elas tam-
bém auxiliarão no cumprimento 
dos protocolos para a prevenção 
da Covid 19.

Da REDAÇÃO
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Rossieli Soares, 
Secretário da 
Educação do 
Estado de SP

MEIO AMBIENTE
Campanha recolhe mais de 300 quilos de eletrônicos

A Secretaria de Zeladoria 
e Meio Ambiente de Olímpia 
realizou a campanha para a 
destinação correta de resídu-
os eletroeletrônicos. A ação 
intermunicipal faz parte do 
Programa Município VerdeAzul 
e foi realizada em conjunto 
com os municípios de Monte 
Azul Paulista, Cajobi, Pirangi, 
Paraíso, Severínia, Embaúba 
e Palmares Paulista.

No total, foram recolhidos 
cerca de 305 quilos de mate-
riais. O objetivo da campanha 
é conscientizar e incentivar a 

população a fazer o descarte 
correto. Todos os produtos 
coletados, como celulares, 
computadores, televisores, 
vídeocassetes, vídeo games, 
máquinas fotográficas, pilhas 
e baterias, foram recolhidos 
pela empresa Flores Eletroele-
trônicos e encaminhados para 
reciclagem ou outros processos 
de destinação final.

O descarte correto dos re-
síduos eletroeletrônicos é de 
extrema importância, pois esse 
tipo de material se disposto de 
forma incorreta causa danos 
ambientais relacionados com 
a contaminação do solo e da 

água.
O trabalho da secretaria 

de Zeladoria e Meio Ambiente 
atende ainda o que prevê o 
Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS), que considera 
como resíduos especiais – 
aqueles que causam significati-
vo impacto ambiental – agrotó-
xicos, embalagens de produtos 
perigosos, pilhas e baterias, 
pneus, óleos lubrificantes, lâm-
padas fluorescentes (de vapor 
de sódio e mercúrio e de luz 
mista) e, produtos eletroeletrô-
nicos e seus componentes.

Além da campanha os ele-
troeletrônicos podem ser de-

positados, diariamente, no 
Ecoponto, localizado na Rua 
Elzon Furlan, 151, no Distrito 
Industrial, que das 6h às 18h. 
Os Ecopontos são equipa-
mentos públicos destinados 
ao recebimento voluntário de 
pequenos volumes de Resíduos 
da Construção Civil (até 1 m³), 
resíduos volumosos (sofás, 
móveis, colchão), eletroele-
trônicos, lâmpadas, pilhas, 
baterias, animais mortos e 
também funciona como PEV 
(Ponto de Entrega Voluntária) 
de resíduos recicláveis (papel, 
papelão, vidro, plástico, metal 
e óleo de cozinha usado).

Da REDAÇÃO
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MIRASSOL

Aprovada lei que determina 
censo animal em novos 

loteamentos habitacionais

O Projeto de Lei (PL) é da 
vereadora Cláudia de Giuli e 
foi aprovado nesta terça-feira 
(3), durante a sessão da Câ-
mara. O PL prevê um ‘censo 
animal’ para os possíveis 
contemplados pelos novos 
loteamentos do Governo.

Fica a cargo do município 
de Rio Preto coletar dados 
acerca da posse de animais 
domésticos, a partir dos ór-
gãos responsáveis pelo cadas-
tro daqueles contemplados 
pelo plano governamental dos 
novos loteamentos a serem 
construídos.

De acordo com o PL, o ca-
dastro deverá conter quantos 
animais há na residência, o 
nome popular da espécie e o 
sexo e se o animal é castrado 
ou não.

O cadastro deverá ser 
disponibilizado para acesso 
do órgão municipal compe-
tente, para a realização de 
campanhas de castração e 

para o controle populacio-
nal dos animais e do RGA. 
As informações fornecidas 
no momento do cadastro 
são de responsabilidade do 
declarante nos termos da 
legislação vigente.

A vereadora explica que 
“com estes exemplos há a 
possibilidade de observarmos 
inúmeros recortes analíticos, 
com a presente proposta des-
tacamos o recorte referente à 
causa animal, pontos esses 
que se observou como resul-
tado o descontrole e prolife-
ração de animais; a evolução 
dos maus-tratos e do aban-
dono animal; a propagação 
de doenças contagiosas entre 
os animais e de zoonose e o 
ataque à pessoa ou à animais 
domésticos por grupo de cães 
abandonados, ou por brigas 
entre eles quando cadelas 
estiverem no Cio”, finaliza.

O Projeto foi aprovado em 
segunda discussão e agora 
segue para sanção ou veto 
do Prefeito.

Andressa ZAFALON 

VAI À SANÇÃO

Câmara avança com projeto que 
cria novas regras para bancos

O vereador Paulo Pauléra 
é autor de um Projeto de Lei 
que disciplina o funcionamento 
de Agências Bancárias em Rio 
Preto. O PL foi aprovado com 
sete emendas, em primeira dis-
cussão. Era para ter sido votado 
em segunda discussão também, 
por estar na pauta em certidão 
de urgência, no entanto, o autor 
pediu vistas de cinco sessões 
alegando que teria uma reunião 
com a Secretaria da Fazendo 
do município para fazer alguns 
ajustes.

Agências ou Postos de Aten-
dimento Bancários (PAB) insta-
lados dentro de órgãos públicos 
ou empresas privadas não serão 
fiscalizados.

O PL é extenso e dentre as 
principais medidas fica deter-
minado que as Agências serão 
obrigadas a instalar divisórias 
entre os caixas e o espaço 
reservado para os clientes que 

aguardam atendimento nas filas, 
de forma a proporcionar total 
privacidade enquanto os clien-
tes executam suas operações 
financeiras.

Os estabelecimentos ban-
cários terão que disponibilizar 
cadeiras de rodas para seus 
usuários com deficiência física, 
bem como daquele que estiver 
temporariamente impossibilitado 
de locomover-se por conta pró-
pria, além de serem obrigados 
a disponibilizar assentos, em 
todos os seus setores, para a 
população, enquanto aguarda 
atendimento.

As Agências Bancárias ficam 
obrigadas também a instalarem 
sistema de filmagem e gravação 
permanentes nas áreas externas 
sendo obrigatório no local de 
entrada e saída. Bebedouros 
para uso dos clientes, de acordo 
com o PL, também são de obri-
gação das Agências, assim como 
banheiros com placa visíveis 
indicando o local.

Além disso, as Agências 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br
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Programa Vale Gás vai beneficiar 300 famílias
A Prefeitura de Mirassol, 

por meio do Departamento 
Municipal de Ação Social 
(DMAS), aderiu ao programa 
Vale Gás, do Governo do Es-
tado, que deve beneficiar 319 
famílias em vulnerabilidade 
no município. A assinatura 
aconteceu nesta terça-feira 
(3) no auditório do Palácio 
dos Bandeirantes, em São 
Paulo. O prefeito Edson An-
tonio Ermenegildo não pôde 
comparecer e foi representado 
pelo diretor do DMAS, Éder 
Luiz Pavan Pinhabel, e pela 
vereadora Cida Dias.

“A prefeitura não está me-
dindo esforços para ajudar a 
população mais carente, prin-
cipalmente aquelas pessoas 
que perderam o emprego e 
que não tem renda neste pe-

ríodo de pandemia. Por isso, é 
muito importante a inclusão do 
nosso município no programa 
Vale Gás”, disse Pinhabel.

O Vale Gás tem o benefício 
de R$ 300, pago em 3 parcelas 
bimensais de R$ 100, garan-
tindo a compra de botijões 
de gás de cozinha (GLP 13kg) 
para as famílias em situação 
de extrema pobreza e pobreza 
(renda mensal per capita de 
até R$ 178), e que estejam 
inscritas no CadÚnico (sem o 
Bolsa Família).

Com a ampliação do pro-
grama, todas as famílias que 
atenderem aos critérios de 
elegibilidade terão acesso ao 
voucher para o saque direto nos 
caixas eletrônicos do Banco do 
Brasil ou 24 horas.

A primeira parcela começou 
a ser paga no dia 20 de julho e 
já está disponível para os novos 

Da REDAÇÃO

Prioridade para lactantes em vacinação 
passa em primeira discussão

Na sessão desta terça-fei-
ra (3) o Projeto de Lei (PL) do 
Executivo que inclui lactantes, 
com ou sem comorbidades, 
no grupo preferencial da va-
cinação contra Covid-19  foi 
votado e aprovado em primei-
ra discussão.

A inclusão desta categoria 
depende da disponibilização 
das doses remanescentes dos 
grupos considerados prioritá-
rios pelo Programa Nacional 
de Imunizações (PNI). Além 
disso, de acordo com o PL a 
vacinação das lactantes está 
condicionada ao preenchi-
mento de cadastro on-line, 
disponibilizado no site da 
Prefeitura de Rio Preto.

Para a aplicação da vacina, 
as lactantes serão contatadas 

pelas Unidades de Saúde, de 
acordo com a disponibilidade 
de doses remanescentes do 
dia. São exigidos a apresen-
tação de documento pessoal 
com foto, comprovante de 

poderão declarar tal condição 
por meio do preenchimento de 
auto declaração de lactante, 
sob pena de responsabilidade 
civil, administrativa e criminal.

O Projeto vai voltar à Câma-
ra para ser votado no mérito e 
só então, poderá ser sanciona-
do pelo Prefeito Edinho Araújo.

Veto - O vereador João 
Paulo Rillo apresentou um PL 
parecido que foi vetado pelo 
Executivo. No PL de Rillo, 
eram contempladas também 
as gestantes e puérperas, 
com ou sem comorbidades. 
No entanto, o Executivo vetou 
alegando que esse grupo já 
é priorizado no Plano de Va-
cinação do Estado de SP e, 
por isso, preferiu apresentar 
um novo PL que contemplaria 
somente as lactantes.

Andressa ZAFALON 

residência, certidão de nasci-
mento da criança e atestado 
médico comprobatório da 
amamentação.

As lactantes que não apre-
sentarem o atestado médico 
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PROJETO DE LEI

ATENDIMENTO

Câmara analisa prioridade a lactantes

Bancárias que oferecem aten-
dimento por caixas eletrônicos 
são obrigadas a disponibilizar 
equipamentos para atendimento 
preferencial ao idoso e aos por-
tadores de deficiência física ou 
de baixa estatura.

Em relação ao tempo de es-
pera nas filas fica estabelecido 
para início do atendimento ao 
usuário nos caixas será de 15 
minutos em dias normais e 30 
minutos em vésperas e dias 
seguintes aos feriados prolonga-
dos, também no quinto dia útil e 
no dia 10 de cada mês.

“O comprovante da senha 
deverá ter o horário do início 
do atendimento e em hipótese 
alguma poderá ser retida pelo 
banco, servindo como prova para 
aplicação de sanções à Agência 
em caso de desrespeito a lei.”, 
explica Pauléra.

O não cumprimento das 
disposições da Lei sujeitará o 
infrator às sanções que variam 
de 500 a 2.000 UFMs (Unidade 
Fiscal Municipal). Vale ressaltar 

beneficiários. As próximas par-
celas serão pagas em setembro 
e novembro, respectivamente.

Para saber se tem direito 
ao benefício, basta acessar o 
site oficial do programa Bolsa 
do Povo (www.bolsadopovo.
sp.gov.br) e fazer a consulta 
utilizando o número NIS da 
família.

Projetoé  da 
vereadora 
Claudia de Giuli

Câmara avança com projeto que cria novas regras para bancos; projeto do vereador 
Paulo Paulera

que cada UFM corresponde ao 
valor de R$62,96.

“O Projeto de Lei tem como 
principal fundamento a regu-

D
ivulgação

“Quem não tiver acesso 
a internet, pode procurar a 
partir desta quarta-feira (04) o 
departamento de Ação Social 
ou CRAS (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) ou 
CREAS (Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social) que vamos auxiliar na 
pesquisa”, explicou Pinhabel.

Divulgação

lamentação e disposição de 
várias normas para o efetivo e 
seguro funcionamento de esta-
belecimento bancário, seguindo 

as formalidades legais para que 
desempenhem de forma ética, li-
cita, prestativa e segura o serviço 
aos clientes”, conclui Pauléra.

CPI das Terceirizadas faz diligência em secretaria

Os vereadores João Paulo 
Rillo e Pedro Roberto foram, 
na manhã desta terça-feira (3), 
até à garagem da Secretaria de 
Serviços Gerais de Rio Preto 
com o objetivo de fazer a pri-
meira diligência da Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI).

Segundo Rillo, os membros 
da CPI receberam denúncias 
de que havia ‘funcionários fan-
tasmas’ no local e a Comissão 
foi in loco para ter conheci-
mento do quadro de trabalha-

dores das três terceirizadas 
que atuam pela Secretaria de 
Serviços Gerais, que são Inova, 
RSA e CCO.

A diligência ocorreu até per-
to do meio-dia devido à demo-
ra em a Comissão conseguir ter 
acesso aos documentos. “No 
começo se negaram a fornecer 
a documentação e recorremos 
ao jurídico da Câmara como 
também à Polícia Militar, só 
assim foi permitido que tivés-
semos acesso a alguns docu-
mentos”, explicou Rillo, que é 
presidente da Comissão.

De acordo com o que foi 
apurado no local, o que mais 
chamou a atenção da Comis-
são foi a ausência de registro 
de pontos de duas empresas. 
“Apenas uma tinha esses regis-
tros. O relatório de atuação de 
área de cada trabalhador não 
é gerado na Secretaria e de-
moraram duas horas para nos 
entregar. Além disso, estamos 
investigando outras dúvidas”, 
ressalta o vereador.

Convocação - Nesta 
segunda-feira (2), o presidente 

da CPI, vereador João Paulo 
Rillo, convocou uma reunião 
da Comissão em regime de 
urgência onde foi aprovada 
citação do sócio proprietário 
da empresa SMS Terceiriza-
ções e Serviços, que é alvo 
de denúncias feitas por 17 
trabalhadores que alegaram 
terem assinado o aviso prévio 
e não terem recebido as verbas 
rescisórias, bem como também 
não tiveram as baixas dadas 
em suas carteiras.

“O proprietário da empresa 
está dificultando a citação. Já 

Andressa ZAFALON fomos a dois endereços e não 
o encontramos. Vamos fazer a 
citação pelo WhatsApp e se ele 
não comparecer às 14h desta 
quarta-feira (4) na Câmara 
para depor, vamos recorrer à 
Justiça”,

Vale ressaltar que a em-
presa SMS Terceirizações e 
Serviços já foi alvo de uma CPI 
no passado e o objeto de inves-
tigação ainda faz parte de uma 
sindicância que a atual Comis-
são já pediu os documentos e 
afirmou que vai reabrir o caso, 
se necessário.
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DIG apreende 30 toneladas de produtos 
veterinários desviados em barracão 

Policiais civis da segunda 
equipe da 1ª DIG/DEIC apre-
enderam nesta terça-feira (3) 
mais de 30 toneladas de pro-
dutos de petshop que foram 
desviados.

Segundo as informações 
da DIG, os policiais tomaram 
conhecimento sobre desvios 
de cargas, que foram contra-
tadas através de um site espe-
cializado em frete, e iniciaram 
as investigações. O objetivo 
era encontrar a localização de 
um carregamento de produtos 
de petshop, que havia sido 
desviado no mês de novembro 
de 2020, em São Paulo.

Durante as diligências, foi 
localizada parte da merca-
doria num estabelecimento 
comercial em São José do Rio 
Preto. Com o aprofundamento 

das investigações, os policiais 
chegaram em um barracão em 
Cedral, local que havia mais de 
30 toneladas de produtos de 
petshop (rações de diversos 
tipos para cachorros e gatos, 
sacos de areia, coleiras, come-
douros, xampus e etc).

Esses produtos faziam par-
te do desvio de outro carrega-
mento da mesma empresa, 
que contratou pelo site Fre-
teBras, porém, esse desvio 
ocorreu em junho/2021.

Toda a mercadoria da em-
presa vítima foi apreendida e 
depositada para ela, sendo 
necessário quatro caminhões 
para a realização do transporte 
das 30 toneladas. Os produtos 
estão avaliados em mais de 
R$ 300 mil. O responsável 
da empresa onde foram loca-
lizadas as mercadorias será 
investigado por receptação. 
Ninguém foi preso.

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br
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DIG apreende mais de 30 toneladas de produtos veterinários desviados em Cedral

REINCIDENTE PREJUÍZO ACIONOU A PM

Homem é preso pela 3ª vez 
por violência doméstica

Um homem de 45 anos foi 
preso na noite desta segunda-
-feira (2) após invadir a residên-
cia de sua ex-companheira de 
45 anos, no bairro Vila Toninho, 
às 21h20.

Policiais militares que es-
tavam em patrulhamento fo-
ram acionados para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica e ao chegarem ao 
local  foram recebidos pela 
vítima que informou que seu ex-
-companheiro invadiu sua casa 
quebrando a porta do imóvel e 
outros objetos.

A mulher entregou um do-
cumento de registro de medida 
protetiva contra o homem e 
acrescentou que o acusado já 

foi preso duas vezes por violên-
cia doméstica chegando a jogar 
combustível na vítima e que só 
não conseguiu colocar fogo na 
mulher porque ela conseguiu 
correr.

Depois das informações os 
PMs entraram na residência, 
detiveram o homem e o levaram 
para a Central de Flagrantes 
onde ele foi preso e encaminha-
do para uma cela na DEIC. Na 
central a vítima ainda informou 
não querer representar judicial-
mente.

Assim o caso foi registra-
do como descumprimento de 
medida protetiva de urgência 
e mais tarde enviado para o 7º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Salão de beleza é furtado 
na Vila São Pedro

Uma mulher de 26 anos, 
proprietária de um salão de 
beleza localizado no bairro Vila 
São Pedro, procurou a Central 
de Flagrantes na manhã da 
última segunda-feira (2) para 
informar que na madrugada 
do sábado (31) seu estabele-
cimento comercial foi furtado.

Para os policiais a mulher 
informou que ao chegar ao lo-
cal às 9h30 do sábado notou 
que a porta lateral do salão 
estava arrombada e no interior 
constatou que diversos obje-
tos do salão e de parceiros 
de trabalho foram subtraídos, 
assim como também houve o 
consumo de alimentos e bebi-
das que estavam na cozinha 

do estabelecimento.
A vítima ainda acrescentou 

que o salão ainda não pos-
sui câmeras de segurança, 
porém, junto com a outra 
proprietária do imóvel ela ve-
rificou as câmeras de locais 
próximos e constatou que um 
homem de moletom e medin-
do aproximadamente 1,70m 
estava pelas mediações e 
posteriormente pulou o muro 
do salão.

Assim na central a proprie-
tária se comprometeu a entre-
gar as imagens mencionadas 
para o 5º Distrito Policial que 
investigará o caso registrado 
como furto qualificado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Dono de serv-festa flagra 
ladrão pela câmera

Na madrugada desta ter-
ça-feira (3) a Polícia Militar 
prendeu um homem de 35 
anos que foi flagrado pelas 
câmeras de monitoramento 
de um serv-festa furtando o 
estabelecimento na Avenida 
Mirassolândia, por volta da 
1h50.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 
estavam realizando um pa-
trulhamento quando foram 
acionados pelo proprietário do 
serv-festa que viu pelas câme-
ras de segurança o suspeito 
dentro do estabelecimento.

Já no endereço um dos 
PMs observou pela porta do 
comércio o momento em que 

o acusado subiu até uma 
abertura no teto do imóvel e 
tentou fugir pelo telhado, po-
rém acabou sendo abordado. 
Ele acabou confessando que 
teria deixado os objetos dentro 
de uma mochila no interior do 
serv-festa.

Na mochila havia garrafas 
de bebidas, cigarros, voltímetro 
e R$487,55 que foram levados 
junto com oa cusado à Central 
de Flagrantes. Ele foi preso e 
encaminhado para uma cela da 
DEIC para permanecer à dispo-
sição da justiça. O boletim de 
ocorrência foi enviado para o 4º 
Distrito Policial com natureza 
de furto qualificado.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

NA QUINTA NA RUA DELEGADO
PRF prepara esquema de segurança para 
Caminhada do Bom Jesus dos Pastores

A Polícia Rodoviária Federal 
de Rio Preto preparou esquema 
de segurança para a tradicio-
nal peregrinação dos devotos 
católicos ao santuário Senhor 
Bom Jesus dos Castores até 
Onda Verde.

Para 2021 a PRF estará 
empenhada em proporcionar 
segurança aos peregrinos du-
rante todo o trajeto durante  a 
madruga de quinta-feira (5) 
para sexta-feira (6). A ação 
vai convocar até policiais que 
estiverem de folga.

A caminhada que todo o 
ano conta com o movimento 
de torno de 20 mil pessoas na 
rodovia BR 153 se inicia no 
trevo de Talhados, no km 55. 
As pessoas percorrem 14 km 
a pé para enfim chegarem ao 
trevo do distrito de Castores, 

no km 41.
Em nota a PRF orienta aos 

peregrinos que sigam as se-
guintes instruções de seguran-
ça como utilizar roupas claras 
para aumentar a visibilidade 
diante dos veículos que tra-
fegam pela rodovia, caminhar 
sempre pelo sentido contrário 
ao trânsito e ter sempre uma 
lanterna à mão, com pilhas de 

reserva.
Também orienta grupos 

andarem em fila indiana para 
evitar a exposição sobre a pista 
de rolamento. “Utilize calçados 
confortáveis, de preferência 
que já estejam habituados a 
usar no dia a dia e esteja bem 
hidratado e faça uma refeição 
leve antes da caminhada”, 
afirma a nota.

Da REPORTAGEM

Popular avisa e PM flagra 
bandido furtando imóvel

Os policiais se 
dirigiram ao 

endereço onde 
abordaram o 

acusado saindo 
da propriedade

Uma equipe da Polícia 
Militar prendeu na manhã 
da última segunda-feira (2) 
um homem de 29 anos que 
estava furtando um imóvel 
localizado na Rua Delegado 
Pinto de Toledo às 11h30.

Segundo as informa-
ções, os policiais estavam 
em patrulhamento quando 
um popular se aproximou 
da viatura e informou que 
viu um homem forçando o 
portão lateral de um imóvel 
para entrar. Os policiais se 
dirigiram ao endereço onde 
abordaram o acusado saindo 
da propriedade.

Na revista, com o homem 
foi encontrado uma faca e um 
carro em miniatura, sendo 
que para os PMs o acusado 
confessou que havia furtado 

os objetos e acrescentou que 
em uma data anterior ele fur-
tou da mesma residência uma 
furadeira, uma serra circular, 
mais miniaturas de carro, 
um monitor, um mouse e um 
teclado, porém, que já tinha 
vendido os objetos e utilizado 
todo o dinheiro.

Os policiais se dirigiram 
então para o local onde o 
homem informou que estava 
pernoitando e no endereço 

localizaram um liquidificador 
com a jarra, um carrinho em 
miniatura, uma balança, um 
fuzil usado para amolar facas, 
três imagens de santos de vi-
dro, uma caneca e uma caixa 
de costura. Os PMs entraram 
em contato o proprietário da 
residência furtada que por 
chamada de vídeo identificou 
todos os objetos apreendidos.

Assim o acusado foi le-
vado para a Central de Fla-
grantes onde em pesquisa foi 
constatado que ele já possui 
três registros de furtos, uma 
ocorrência de receptação e 
uma de tráfico de drogas e 
associação. Ele foi preso e 
o caso registrado como furto 
qualificado foi encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

LOURDES FIGUEIREDO MENDES, natu-
ral de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
88 anos de idade. Era viúva. Foi sepultada 
no dia 03/08/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS
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ESTELIONATO
Polícia vai investigar mais dois casos de golpe em site de vendas

Na segunda-feira (2) a Cen-
tral de Flagrantes de Rio Preto 
registrou duas ocorrências de 
estelionato realizado no site de 
compra e venda.

Às 11h da segunda-feira 
uma mulher de 41 anos se di-
rigiu até a central para informar 
que após achar a venda de uma 
moto por R$5.500 entrou em 
contato com o anunciante que 
pediu para ela se encontrar com 
um homem que estava com o 
veículo.

Após verificar o estado do 
veículo a vítima fechou o negó-

cio e realizou uma transferência 
por PIX no valor de R$ 900 e 
outras duas movimentações 
bancárias nos valores de R$1 
mil e R$1.600. Ficando combi-
nado que o restante do dinheiro 
seria entregue após a mulher 
estar na posse da moto.

Porém ao se encontrar nova-
mente o proprietário do veículo 
à vítima foi informada de que 
ele não teria recebido nenhum 
dos valores transferidos, não 
conhecia o anunciante e que o 
verdadeiro anúncio ainda estava 
na OLX pelo valor de R$7.500.

Assim na central ela regis-
trou um boletim de ocorrência 

com natureza de estelionato 
e informou ter interesse em 
representar judicialmente após 
as investigações do 3º Distrito 
Policial.

Já às 16h um casal compa-
receu à central para informar 
que a jovem de 20 anos estava 
pesquisando anúncios de ce-
lulares quando visualizou um 
um aparelho por R$3 mil e em 
contato com o anunciante, um 
rapaz de 24 anos, realizou uma 
transferência por PIX do valor 
total.

Depois um entregador se 
dirigiu até a residência do casal 
com o produto e junto com as 

Da REDAÇÃO vítimas aguardou a confirmação 
do vendedor do celular da confir-
mação de pagamento e pelo fato 
de não haver a confirmação o 
homem retornou com o produto.

Por isso as vítimas e o pro-
prietário da loja foram até a cen-
tral onde o vendedor informou 
que um homem ligou em seu 
estabelecimento informando que 
queria comprar um celular para 
sua namorada, passando as 
informações pessoais da jovem 
vítima, e por estranhar a ligação 
o lojista tentou entrar em contato 
com a vítima que já tinha feito a 
transferência bancária.

Para os policiais a jovem 

informou querer representar 
judicialmente após as investiga-
ções que serão realizadas pelo 
1º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Quem diria que um dia fôssemos valorizar o intestino em meio 
a tantos fatores, alguns ainda obscuros, que permeiam o universo 
do espectro autista? Uma alteração comportamental associada às 
bactérias do nosso intestino? 

Pois é, ainda que pareça estranho e até esdrúxulo, esta é uma 
questão que cada vez mais ganha veracidade e fundamento.

O espectro autista reúne basicamente modificações na comu-
nicação e na interação social, podendo ser diagnosticado em fases 
precoces da vida. Esta relação entre o espectro autista e nossa 
microbiota (germes que habitam nosso intestino) passou a vigorar 
com maior expressão quando houve efetivamente o entendimento 
de que existe um eixo de comunicação entre o cérebro e o intestino. 

A saúde intestinal tornou-se um conceito mais abrangente 
a medida que o intestino deixou de ser simplesmente um órgão 
digestivo. Diferentemente do que se estabeleceu por anos, o intes-
tino passou a “pensar” e não apenas ser um órgão de condução 
e transporte. Mais coloquialmente, entendeu-se que o intestino 
seria um “segundo cérebro”.

A microbiota de nosso intestino é um verdadeiro milagre da vida 
ou um caminho para a morte. Tudo vai depender de sua qualidade 
e quantidade. Tudo vai depender de nossos hábitos, estilo de vida 
e herança genética. Dessa forma, o espectro autista pode ser in-
fluenciado pelos germes que constituem e habitam nosso intestino. 

Aliando esta lógica ao fato de podermos intervir na estrutura 
quantitativa e qualitativa de nossa microbiota intestinal, vêm à 
mente algumas perguntas: quais são os princípios gerais que regem 
nossa microbiota e quais ajustes podemos fazer ao longo da vida?

Assim, para que todos compreendam e passem a valorizar mais 
nossa microbiota, seguem dez princípios essenciais: 

1) A nossa microbiota sofre a influência do grau de acidez da 
alimentação e da quantidade de água ingerida.

2) As bactérias de nossa microbiota intestinal podem variar 
de acordo com a forma de nascimento de um ser humano (parto 
normal ou cesárea) e também de acordo com o tempo de aleita-
mento materno exclusivo. Alguns estudos defendem que as crian-
ças amamentadas exclusivamente com leite materno até o sexto 
mês de vida teriam menor probabilidade de apresentar autismo, 
alergias e doenças neurodegenerativas. 

3) Nossa microbiota dificilmente permanece estável ao longo 
da vida; os hábitos alimentares e o nível de estresse podem tornar 
esta microbiota muito frágil no que tange às funções hormonais e 
sistêmicas de nosso intestino.

Dietas muito ricas em carboidratos e uso inadvertido de anti-
bióticos são alguns exemplos de situações determinantes para a 
instabilidade de nossa microbiota. Pensando no autismo, podemos 
inferir que estes hábitos, quando presentes na rotina da mulher 
gestante, podem ser decisivos em favorecer a ocorrência das 
manifestações clássicas do referido espectro. 

4) Em alguns estudos, o uso de probióticos (alimentos contendo 
microrganismos vivos) tem sido considerado como uma forma de 
melhorar e reorganizar nossa microbiota intestinal e, desta forma, 
auxiliar no controle das manifestações do espectro autista.

5) As bactérias de nossa microbiota intestinal são capazes 
de produzir substâncias conhecidas como neurotransmissores 
e, como o próprio nome já diz, estas sinalizam informações para 
nosso cérebro acerca de várias coisas que já estão acontecendo 
ou irão acontecer em nosso corpo. 

Disto resulta a eficiência do eixo cérebro-intestino. No entanto, 
esta sinalização só funciona adequadamente de acordo com a 
quantidade e qualidade de nossa microbiota. Em outras palavras, 
precisaríamos fazer de tudo para que nossa microbiota trabalhasse 
a nosso favor, sinalizando um câncer que pode estar em curso, 
uma alteração neuropsicossocial como o autismo e doenças car-
diovasculares ainda incipientes.

6) Existem evidências de que as mulheres gestantes que de-
senvolvem diabetes durante a gravidez e que previamente eram 
obesas teriam maior probabilidade de ter filhos com espectro au-
tista. O diabetes poderia promover a disbiose, ou seja, um estado 
de desequilíbrio da microbiota intestinal. 

7) As crianças com espectro autista tendem a apresentar 
problemas digestivos, sobretudo constipação e diarreia. Também 
podem ser notados sinais de deficiência imunológica nestas crian-
ças, com maior exposição a diversos tipos de infecção.

8) O desequilíbrio da microbiota intestinal, seja qual for o fator 
causal, compromete a quantidade de alguns produtos metabólicos 
e algumas células de defesa. Mais especificamente, os aminoá-
cidos (produtos derivados das proteínas) e o butirato (derivado 
dos carboidratos), além das células de defesa conhecidas como 
linfócitos, podem ser comprometidos de forma significativa e exa-
cerbar as manifestações do espectro autista.

9) Em relação às medidas para melhorar a qualidade da 
microbiota intestinal e também diminuir o impacto negativo da 
mesma nas pessoas com espectro autista, já despontam algumas 
orientações dietéticas, sendo a principal o consumo maior de fru-
tas, verduras, proteínas e substratos ricos em potássio, cálcio e 
cobre. Há evidências a favor do uso de ômega 3 e carnitina para 
melhorar a qualidade da microbiota intestinal em pessoas com 
espectro autista.

10) O transplante de fezes ou de microbiota intestinal pos-
sivelmente seria a medida mais objetiva e direta para entregar 
ao portador de espectro autista um melhor padrão de bactérias 
intestinais. Ainda é um processo em crescimento e constante 
investigação, mas os resultados têm sido promissores. 

Muitas famílias convivem com pessoas portadoras do espectro 
autista sem saber como lidar com elas, sem entender a origem 
daquele comportamento diferente e sofrendo demasiadamente 
devido ao preconceito social que ainda existe.

Como o diagnóstico do espectro autista geralmente é feito na 
infância, estas crianças crescem em meio a uma série de instabi-
lidades na escola, nas relações humanas e na convivência diária 
com seus pares. 

Considerando este cenário e enfatizando que o espectro autista 
não é sinônimo de incapacidade física e intelectual, as pesquisas 
mais modernas têm apontado para esta correlação com a quan-
tidade e qualidade da microbiota intestinal.

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no 
Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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Por que o intestino tem 
relação com o autismo?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Pela primeira vez, no dia 29 
de julho, a DRS 15, da qual 
Rio Preto e outras 101 cidades 
fazem parte, ficou abaixo dos 
70%, caracterizando assim, a 
‘fase verde’. Nesta data, a DRS 
atingiu 68,1% e nesta segun-
da-feira (2), 66,3%.

O Censo Covid é um sistema 
de vigilância para obter infor-
mações para monitoramento 
dos casos internados suspeitos 
e confirmados de Covid-19. O 
preenchimento desse sistema 
é feito por todas as Prefeituras 
e não substitui a notificação 
e encerramento oportunos 
no SIVEP-Gripe Módulo SRAG 
hospitalizado e e-SUS VE para 
Síndrome Gripal.

Cada hospital, seja ele pú-

Regional de Saúde fica  
cinco dias com índices de 
“fase verde” do Plano SP

blico ou particular, acessa o 
sistema e preenche pacientes 
internados (SUS e não SUS), 
total de leitos para Covid, total 
de leitos vagos (Covid e não Co-
vid), casos novos, saídas (altas e 
óbitos) e o total de casos desde 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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o início da pandemia.
Em todas essas categorias, 

as unidades têm que informar 
quantos são os casos suspeitos 
e confirmados e quem está em 
enfermaria, pronto socorro e 
UTI. Na prática, essa notificação 

em tempo real faz com que 
estados e municípios tenham 
informações precisas de onde 
tem vagas, equipamentos, con-
dições de atendimento, onde 
não tem e a estrutura precisa 
ser melhorada.

72,7% 
HB atinge 5.000 pacientes com 

alta recuperados da Covid
Depois de ficar 11 dias 

internada na enfermaria do 
Hospital de Base por conta da 
Covid-19, a paciente Cilene 
Aparecida da Silva, 64 anos, 
recebeu alta na manhã desta 
terça-feira (3). Com isso, ela 
se tornou a paciente número 
5.000 a se recuperar da doença 
no hospital.

Na saída da ala, a paciente 
foi homenageada pelas equipes 
multidisciplinares e diretores da 
instituição com faixas e balões. 
Cilene trazia escrito um cartaz 
escrito “Vencedor não é aquele 
que sempre vence, mas sim 
aquele que não desiste de 
lutar”.

“É muito emocionante vol-
tar para casa e estar ao lado 
da nossa família. No hospital 
temos o cuidado médico, mas 
estar ao lado de quem amamos 
é sem dúvidas, o melhor remé-
dio” afirmou Cilene.

A filha de Cilene, Richele 
Cristina da Silva celebrou a volta 
da mãe para casa. “É uma sen-
sação horrível ter um parente 
internado com Covid-19, pois a 
ala é isolada e você fica com a 
sensação de que se ela piorar 
nunca mais vai poder ver ela. 
Estamos bem mais aliviados e 
felizes por ela ter sido a paciente 
5.000 a ter alta”, comentou.

Desde março, o Hospital de 
Base já recebeu 6.871 pacien-
tes de mais de 100 municípios 
diferentes, incluindo cidades 
fora do Estado de São Paulo. 
Com cinco mil curados, isso sig-
nifica que 72,7% dos pacientes 
conseguiram vencer a doença.

“Desde o início da pandemia 
nossos colaboradores da linha 
de frente da fundação estão em-
penhados em salvar vidas sem 
medir esforços. Chegar a uma 
marca tão importante quanto 
essa, de cinco mil vidas salvas, 
é extremamente gratificante. A 
dona Cilene é o símbolo para a 

instituição e a força extra para 
continuarmos lutando contra a 
Covid-19”, afirmou a diretora 
administrativa do Hospital de 
Base, Amália Tieco.

A enfermeira supervisora 
do setor de Covid-19, Cristina 
Murad afirmou que a sensação 
é dever cumprindo. “Cada vez 
que um paciente recebe alta 
e pode retornar ao convívio da 
família, temos a sensação de 
dever cumprido. Houve e ainda 
haverá uma grande dedicação 
por parte de toda nossa equipe”, 
comentou.

O diretor executivo da Fun-
farme, Jorge Fares, também faz 
parte dos cinco mil recuperados. 
Ele foi diagnosticado com Co-
vid-19 no ano passado e ficou 
internado por mais de um mês. 
Apesar de celebrar a marca, ele 
ressaltou que a pandemia não 
acabou.

“Hoje atingimos esta marca 
histórica. São cinco mil vidas 
salvas. Apesar deste momento, 

não podemos deixar de enfatizar 
que a pandemia não acabou. 
Estamos vivenciando uma queda 
expressiva nas taxas de ocupa-
ções, mas não podemos baixar 
a guarda. Ainda é necessário 
manter todos os cuidados como 
antes. Uso da máscara, higieni-
zação das mãos e distanciamen-
to social ainda são fundamentais 
para vencermos esta batalha”, 
comentou.

Vinicius LIMA 

NA REGIÃO

RIO PRETO

Relatório mostra que variante de 
Manaus ainda é predominante

O Instituto Adolfo Lutz divul-
gou no início deste mês de agos-
to o relatório sobre as variantes 
da Covid-19 no Estado de São 
Paulo. A região de São José do 
Rio Preto segue com predomi-
nância de 89,3% da variante 
de Manaus (P.1). O número 
representa uma diminuição em 

relação ao relatório publicado 
de julho, quando o índice era 
de 96%.

A região também deixou de 
ser a com maior incidência de P.1 
no Estado, sendo ultrapassada 
por Registro (95,3%), Campinas 
(94,8%), Araçatuba (93,7%), 
Ribeirão Preto (93,2%) e Marília 
(89,8%). A média em São Paulo 
foi de 80%.  O estudo ainda 

identificou a presença de outras 
três variantes em Rio Preto: P.1.7 
(5,3%), P.1.7 (3,7%) e B.1.1.7.

A variante Delta, considerada 
uma das contagiosas, não foi 
identificada em Rio Preto, mas 
apareceu em três regiões no Es-
tado: Baixada Santista (24,7%), 
Grande São Paulo (23,5%) e 
Taubaté (9,4%). Em âmbito 
estadual ela representa 4% das 

amostras analisadas.
Nesta segunda-feira (2), o 

Instituto Adolfo Lutz informou 
que identificou dois casos da 
variante Delta em tripulantes de 
um navio aportado em Santos. 
O navio está de quarentena, já 
que 15 casos de Covid-19 tam-
bém foram confirmados. Os dois 
tripulantes foram encaminhados 
para a Santa Casa do município.

Vinicius LIMA 
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Vacina chega hoje para 
quem tem 25 anos

Rio Preto vai expandir a 
vacinação contra Covid-19 
para um novo grupo. A partir 
desta quarta-feira (4) serão 
imunizadas as pessoas com 
25 anos. Nesta semana já 
foram imunizadas as pessoas 
de 26 e 27 anos. A Secretaria 
de Saúde tem adotado a vaci-
nação escalonada como forma 
de minimizar as filas nos postos 
de vacinação.

O novo público poderá se 
imunizar nas unidades de saú-
de, das 8h às 14h, e na Swift, 
das 8h às 16h. É necessário 
apresentar documento com 
foto e CPF, além de compro-
vante de residência de Rio 
Preto. A vacinação de segunda 
dose ocorre exclusivamente 
nas unidades de saúde.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 436.604 doses, sendo 
303.367 na primeira etapa e 
121.686 na segunda. Além 
disso, 11.551 pessoas foram 
imunizadas com dose única. 
Rio Preto é a 10ª cidade com 
aplicações da vacina no Estado 
de São Paulo.

Vinicius LIMA 

Atendimento ambulatorial 
está em novo endereço

A coordenadoria de Saúde 
de Bady Bassitt iniciou os 
atendimentos ambulatoriais 
de especialidades em um novo 
endereço. O serviço em outro 
local é para manter o prédio 
da UBS central somente com 
atendimentos emergenciais. As 
especialidades disponíveis nos 

ambulatórios são: Gastroente-
rologia, Ortopedia e Vascular.

O ambulatório irá atender 
moradores de todos os bairros 
do município, previamente 
agendados das 7h às 19h. O 
novo endereço fica na rua José 
Marques de Mendonça, 2141 
- Bairro Água Limpa.

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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Abner Teixeira levou a medalha de bronze 
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FUTEBOL

Brasil bate 
México nos 

pênaltis
E vai à final contra Espanha 

buscar o bi

O sonho do bicam-
peonato continua 
vivo. A seleção bra-
sileira de futebol 

masculino se classificou na ma-
nhã deste terça-feira (3) para 
a final da Olimpíada de Toquio 
(Japão) após derrotar o México 
nos pênaltis por 4 a 1, já que o 
placar de 0 a 0 permaneceu até 
o final da prorrogação.

O confronto foi realizado no 
estádio Ibaraki Kashima, na ci-
dade de Kashima. O adversário 
brasileiro na final será a Espa-
nha que derrotou o Japão na 
prorrogação por 1 a 0. A briga 
pelo ouro será no sábado (7), 
às 8h30 (horário de Brasília).

Os brasileiros Daniel Alves, 
Gabriel Martinelli, Bruno Gui-
marães e Reinier converteram 
suas batidas, assim como o 
volante mexicano Carlos Ro-
drígues. Já Eduardo Aguirre 
e Vásquez desperdiçaram as 

finalizações.
Esta é a quinta final olímpica 

da seleção brasileira de futebol 
masculino. Em três oportuni-
dades ficou com a prata: em 
Los Angeles 1984 (contra a 
França), Seul 1988 (diante da 
União Soviética) e em Londres 
2012 (contra o México). Já na 
Rio 2016, o Brasil ficou com a 
medalha de ouro contra a Ale-
manha, no Maracanã.

Jogo - O Brasil dominou o 
jogo em grande parte do primei-
ro tempo. Mas a primeira opor-
tunidade foi dos mexicanos. Aos 
8 minutos, após cobrança de 
escanteio, Henry Martín cabe-
ceou à direita do goleiro Santos. 
Cinco minutos depois, aos 13, 
foi a vez da equipe comandada 
por André Jardine responder em 
chute cruzado do lateral-esquer-
do Guilherme Arana.

Aos 22, o capitão Daniel 
Alves cobrou falta forte, provo-
cando defesa do goleiro Ochoa. 
De tanto pressionar, o árbitro 

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br
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Gerogi Kabakov (Bulgária) mar-
cou pênalti aos 27, quando 
Douglas Luiz foi derrubado por 
Esquível. Entretanto, o juiz con-
sultou o árbitro de vídeo e voltou 
atrás na decisão, cancelando a 
penalidade.

Restando cinco minutos 
para o intervalo, os mexicanos 
cresceram na partida e quase 
abriram o placar. Aos 41, em 
contra-ataque, Romo recebeu 
dentro da área e chutou for-
te, obrigando difícil defesa de 
Santos.

No segundo tempo, com me-

nos um minuto de bola rolando, 
Martín finalizou forte, de longa 
distância. Uma bola venenosa, 
mas Santos, atento, conseguiu 
realizar a defesa. Aos 20, An-
tony, do Brasil, chutou rasteiro 
no canto direito de Ochoa, desta 
vez faltou força para dificultar a 
vida do goleiro.

O lance mais perigoso do 
confronto saiu aos 36 em uma 
cabeçada do atacante Richarli-
son na trave direita do México. 
Se a bola entrasse, poderia ter 
sido o gol do acesso à final dos 
Jogos Olímpicos.

Prorrogação - Após 
o placar marcar 0 a 0 durante 
no tempo normal, a disputa 
continuou na prorrogação. 
No primeiro tempo, o lance 
de maior perigo foi um chute 
de Arana cruzado, de longa 
distância, que saiu à esquerda 
da baliza mexicana.

Após o intervalo, o con-
fronto continuou da mesma 
maneira, com as duas equipes 
mais conservadoras. Elas se 
estudaram até o final do jogo, 
que terminou em cobrança de 
pênaltis.

Brasil bate 
México nos 

pênaltis e vai 
à final contra 

Espanha buscar o bi

Brasil já assegura 
duas medalhas

O boxe brasileiro conquistou 
na manhã desta terça-feira (3) 
uma medalha de bronze na 
Olimpíada de Tóquio (Japão) 
com Abner Teixeira (91 quilos) 
e assegurou outra, antecipa-
damente, com a peso leve 
Bia Ferreira, única que venceu 
nesta terça-feira (3), na Arena 
Kokugikan, na capital japonesa.

Favorita ao ouro, a campeã 
mundial avançou às semifinais 
na categria até 63 kg. Como 
na modalidade não há disputa 
de terceiro lugar, quem ganha 
nas quartas já garante o bronze. 
O país tem ainda um tercei-
ro bronze encaminhado com 
Hebert Conceição (75 kg) que 
disputa a semi na quinta (5), às 
3h (horário de Brasília).

Primeiro brasileiro a chegar 
à semifinais do boxe nos Jogos 
de Tóquio, o peso-pesado Abner 
Teixeira, de 24 anos, ficou com 
o bronze após ser superado por 
4 a 1, em decisão dos juízes, 
pelo experiente cubano Julio 
La Cruz, tetracampeão mundial 
amador e ouro na Rio 2016.

A primeira a entrar no rin-
gue na madrugada desta terça 
(3) foi a campeã mundial Bia 
Ferreira, que se classificou à 
semifinal na categoria até 60 
kg, após atropelar a uzbeque 
Raykhona Kodirova, com vi-
tória unânime dos juízes (5 a 
0). Favorita ao ouro, a baiana 
terá pela frente na semi a 
finlandesa Mira Potkonen. O 
duelo está programado para 
às 2h (horário de Brasília) de 
quinta-feira (5).

“Já consegui a mãe de 
todas, agora só falta mudar a 
cor dela”, disse a atleta, em 
depoimento ao Comitê Olím-
pico do Brasil (COB). “A meta 
é ouvir o meu hino no alto do 
pódio. Treinei muito e imaginei 
várias vezes estar aqui numa 
semifinal. É uma mistura de 
sensações. Estava concentra-
da na luta, mas também me 
divertindo”, completou Bia.“

O peso-leve Wanderson Oli-
veira, conhecido com Sugar, se 
despediu dos Jogos nesta terça 
(3), ao perder nas quartas de 
final, por 4 a 1, para o cubano 
Andy Cruz, bicampeão mundial.

Agência BRASIL
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Time masculino chega às 
semifinais derrotando o Japão

O time brasileiro de vôlei 
masculino, atual campeão 
olímpico, derrotou o anfitrião 
Japão por 3 sets a 0 na ter-
ça-feira para chegar às semi-
finais, em que enfrentará o 
Comitê Olímpico Russo (ROC), 
que venceu o Canadá também 
por 3 sets a 0.

O Japão avançou às quartas 
de final pela primeira vez em 
29 anos, mas o atual campeão 
Brasil derrotou os anfitriões 
por 25/20, 25/22 e 25/20 na 
Ariake Arena, com saques e 
ataques poderosos.

O maior pontuador foi Leal, 
com 16 pontos, seguido por 
Wallace (13 pontos) e Lucarelli 
(12).

“Fomos muito agressivos 
no saque porque sabemos 
que eles têm uma boa recep-
ção, eles têm jogadas muito 
dinâmicas e rápidas”, disse 
o levantador e capitão Bruno 
Rezende. “Então, tivemos que 
forçar nosso saque de forma 
agressiva e tentar fazer o le-
vantador jogar com bolas ruins 
para colocar pressão”.

Na semifinal, na quinta-
-feira (5), o Brasil enfrentará 
os russos, que derrotaram os 
brasileiros na fase de classifi-
cação por 3 sets a 0.

“Temos que estudar muito 
e focar no que temos que fazer 
melhor do que o que fizemos 
na primeira partida”, disse 
Bruno. “Será com certeza uma 
grande batalha.”

Agência BRASIL

Time masculino de vôlei bateu os anfitriões por 3 sets a 0
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SALTO COM VARA

Thiago Braz é medalhista de bronze 
após ser campeão no Rio em 2016

Campeão olímpico na Rio 
2016, o paulista Thiago Braz 
conquistou nesta terça-feira (3) 
medalha de bronze na prova de 
salto com vara na Olimpíada de 
Tóquio. O atleta de 27 anos ob-
teve como melhor salto 5,87m. 

A disputa aconteceu no Estádio 
Olímpico de Tóquio, na capital 
Tóquio.

Inicialmente, Thiago superou 
a marca de 5,55m. Em seguida, 
o sarrafo subiu para 5,70m e 
5,80m, até chegar aos 5,87m, 
superando 5,82m que havia 
sido o melhor salto na tempora-
da. O paulista foi eliminado na 
luta pelo ouro quando o sarrafo 
chegou em 5,92m, pois não foi 
possível ultrapassá-lo.

O sueco Armand Duplants le-
vou a medalha de ouro, fixando 
os 6,02m. E o norte-americano 
Christopher Nilsen ficou com 
5,97m.

Esta foi a segunda medalha 
conquistada pelo atletismo 
brasileiro em Tóquio. A primeira 
ficou no peito do paulista Alison 
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dos Santos, na prova de 400 
metros com barreiras. Ele atingiu 
a marca de 46s72.

Outros resultados - No arre-
messo de peso, o catarinense 
Darlan Romani conquistou nesta 
terça-feira (3) vaga na final na 
Olimpíada de Tóquio. Ele arre-
messou a 21,31m, 11 centí-
metros a mais que o necessário 
para avançar na competição. O 
atleta de 30 anos ficou com o 
segundo melhor desempenho da 
classificatória do Grupo A.

A prova final será realizada 
nesta sexta-feira (6) às11h05 
(horário de Brasília), no Estádio 
Olímpico de Tóquio. Romani é 
o recordista sul-americano no 
arremesso do peso e ocupa a 
11° colocação do ranking mun-

dial da história da modalidade 
esportiva.

Na prova de 110 metros com 
barreira, na quarta bateria, o 
mineiro Rafael Pereira conseguiu 
avançar às semifinais. Apenas 
os quatro primeiros colocados 
seguiam na corrida pelo pódio e 
o brasileiro ficou na terceira posi-
ção, com o tempo de 13s46. Ele 
vai concorrer às semifinais ainda 
nesta terça-feira, ás 23h16 (ho-
rário de Brasília).

Já o brasileiro Eduardo de 
Deus não conseguiu ir adiante. 
O paulista, de 25 anos, foi o oi-
tavo colocado na bateria 5, com 
o tempo de 13s18. O mesmo 
aconteceu com o carioca Gabriel 
Constantino, que foi o quinto co-
locado na bateria 1. Constantino 
alcançou o tempo de 13s55.
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. GABRIEL FAQUIM SANTANA e CAMILLE FROIO, 
sendo ELE fi lho de ELIAS JOSÉ DE SANTANA e de VANIA 
MARIA FAQUIM SANTANA e ELA fi lha de ELINOR FROIO e 
de MARIA JUSSARA COELHO; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
03/08/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

LUCAS CONCEIÇÃO DA SILVA e DANIELI HAISSA CHIRE 
DE QUISPE. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
Almoxarifado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 
20 de setembro de 1999, fi lho de DIOVANI DIAS PEREIRA 
DA SILVA e de ELISANGELA CONCEIÇÃO DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de escritório, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de feverei-
ro de 1995, fi lha de FELIPE SANTIAGO QUISPE JOSI e de 
NELLY SANTOS CHIRE DE QUISPE. 

MARCOS ANTONIO DA ROCHA e MARIELE DE FATIMA 
BENETON. Ele, de nacionalidade brasileira, Mecânico de 
máquina agrícola, solteiro, nascido em Olímpia, SP, no dia 12 
de maio de 1990, fi lho de ANTONIO CLAUDIO DA ROCHA e 
de VALDICE JUDITE DA SILVA DA ROCHA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, professora, divorciada, nascida em Olímpia, 
SP, no dia 10 de dezembro de 1992, fi lha de MARIO BENE-
TON e de MARIA HELENA CARBONERA BENETON. 

RENAN DUARTE VIDOTTI e TATTIANE NARVAES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, produtor rural, solteiro, nascido em 
Ubiratã, PR, no dia 25 de janeiro de 1989, fi lho de JOSÉ DO-
NIZETE VIDOTTI e de JOELMA BECKHAUSER VIDOTTI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida 
em José Bonifácio, SP, no dia 05 de dezembro de 1988, fi lha 

de JOSÉ CARLOS NARVAES e de ANA LUCIA FERREIRA 
NARVAES. 

RENAN FRANCO RODRIGUES e ARIANE APARECIDA 
RIBEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de 
fevereiro de 1991, fi lho de RIBAMAR GIOVANI RODRIGUES 
e de ENILDA DA SILVA RODRIGUES. Ela, de nacionalida-
de brasileira, advogada, solteiro, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 01 de março de 1987, fi lha de JESÚS 
RIBEIRO e de TELMA REGINA MAZZOLA RIBEIRO. 

MAIKON HENRIQUE HONORIO e LUIS GUSTAVO GUER-
RA ZANCHETTA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 24 de julho de 
1993, fi lho de MARCOS DE ASSIS HONORIO e de MAR-
CIA MARQUES HONORIO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
operador de telemarketing, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 30 de junho de 1991, fi lho de LUIS 
GONZAGA ZANCHETTA e de CRISTIANE GUERRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 03 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. Nº 73/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 70/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CONSTROESTE CONSTRUTORAE PARTI-
CIPAÇÕES LTDA
CNPJ sob nº 06.291.846/0001-04
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto prorro-
gar o prazo de vigência da prestação de serviços de coleta 
de lixo.
VIGÊNCIA: Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses a 
vigência do presente contrato, a contar a partir da assinatura 
deste aditivo com vencimento fi nal em 30 de julho de 2022, 
com base legal no artigo 57 inciso II da Lei nº 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 2.394.309,60 (dois milhões, trezentos 
e noventa e quatro mil, trezentos e nove reais e sessenta 
centavos).
Monte Aprazível, 30 de Julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 45/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 69/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 32/2021
OBJETO: Aquisição de água mineral destinada ao abasteci-
mento dos setores da municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 19/08/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 03 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
04 de agosto de 2021

LUTO 
A segunda-feira, dia 2 de 
agosto, amanheceu triste para 
mim e muitos rio-pretenses. 
Depois de dez dias internada, 
descansou minha amiga 
Al icinha Cavalcanti, uma 
das maiores promoters do 
país, presença em todas as 
minhas inúmeras festas no 
Harmonia Tênis Clube e nas 
noitadas da emblemática e 
saudosa boate New York, New 
York. Em todos os Camarotes 
No.1 da Brahma, desde a 
primeira edição, na Marquês 
de Sapucaí – do qual era uma 
das pessoas contratadas por 
José Vitor Oliva para reunir o 
cast de celebridades globais –
Alicinha fazia questão de incluir 
em sua lista de convidados, 
apenas dois rio-pretenses: 
o saudoso Nenê Homsi e 
este colunista. Quando deixou 
o Camarote No 1, Alicinha 
começou a dar as cartas no 
suntuoso Camarote Alegria 
Tropical também no carnaval 
carioca. Alicinha circulava 
com desenvoltura pela folia 
carioca e foi um dos pilares de 
alavanque da escola de samba 
Grande Rio, pois era grande 
amiga do presidente Jayder 
Soares e para as alas daquela 
escola, levou grandes nomes 
do cenário artístico. Alicinha 
adorava Rio Preto onde nasceu 
e viveu sua adolescência e 
parte da juventude e teretetê 
circulava por aqui, pois ainda 
tinha familiares residindo 
em nossa cidade. Comigo, 
foi madrinha de batismo de 
Rita, filha da saudosa Aninha 
Arantes enquanto a escritora 
Gloria Perez e Sebastião Facio, 
batizaram Vicente. Alicinha era 
casada com Rodrigo Biondi 
que a acompanhou como 
um anjo da guarda desde o 
advento de sua doença “afásia 
progressiva primária” em 2017 
até à morte. Não houve velório.

DIA DOS PAIS VI   
É um prazer ver o empenho de Fernanda Marques do Empório 
Fazenda Santa Martha para oferecer seus produtos com excesso 
de doçura e excelente qualidade. Manteiga caseira, queijos, doce 
de leite, coalhada, bons produtos com qualidade ímpar, para deixar 
na geladeira e esperar os filhos que chegam para o Dia dos Pais. 

MINGUANDO 
Nossa! Minguou muito o rol de 
bares que participarão este ano 
no festival Comida de Buteco. E 
com o isolamento determinado 
pelo protocolo sanitário que 
limitou horários e fechou muitos 
estabelecimentos, não poderia 
ser diferente. Em 2018 tinha 23, 
em 2019 tinha 15 participantes.
Este ano, só 11. O mar, pelo 
visto, não está para peixe. 

DIA DOS PAIS V

Mas se você pretende se reunir em casa, o irresistível bacalhau 
do saudoso restaurante Bambina, está no cardápio do Adolfo 
Bordón, ex-maître do emblemático restaurante da Redentora, hoje 
um banqueteiro de primeira que atende nas residências ou envia 
seus pratos por delivery. Frutos do mar, paella, peixes, carnes, 
feijoada, bolinho de bacalhau. Anote: 99609-9959

     O ma-ra-vi-lho-so Coco 
Bambu do Iguatemi, anunciou 
que vai realizar ceia de Natal 
e réveillon e deverá aceitar 
reservas a partir de outubro. 
Tem disponíveis 600 lugares.

     O casal de médicos 
Carlucho e Fabiana Funes 
Cury está chegando 
com os filhos de Lencóis 
Maranhenses, onde foram 
hóspedes do maravilhoso 
resort Porto Preguiças, de 
propriedade do rio-pretense 
Sérgio Dória.

    Terão início esta semana, 
as obras da Praça de España- 
projeto de Romeu Patriani- 
que será construída em frente 
ao Plaza Avenida Shopping 
sob a tutela do Consulado 
Honorário de España, que tem 
Dom Antonio Cabrera como 
titular.

     Ney Maia é a atração 
do almoço de sábado no 
Automóvel Clube.

      Luiz Datena, agora 
filiado ao PSL, candidato à 
Presidência da República, 
tem comentado que faz gosto 
no nome do deputado Arthur 
do Val (o Mamãe Falei) ao 
governo de São Paulo.

     Adeptos do novo must 
esportivo, o beach tênis, 
os médicos José Dalmo e 
Suzana de Araújo e Leonardo 
e Bárbara Lania Pereira, mais 
Dado Andreoli e a namorada 
Camila, viajam no final de 
agosto para o Rio onde além 
de passeios, vão praticar o 
esporte.

     O Ballet Stagium, de 
Márika Gidali e Décio 
Otero, completa este mês 
seu Jubileu de Ouro com o 
espetáculo “Fluorescência” e 
repertório musical interpretado 
por Maria Bethânia, cartaz 
do Teatro Sergio Cardoso em 
Sampa.

    O próximo anfitrião do 
Consórcio de Reinaldo 
Lobanco será o médico José 
Pardo Filho, que pretende 
marcar para 19 de agosto, 
uma quinta-feira, em sua 
residência.

    O McDia Feliz 2021 já tem 
data confirmada: dia 23 de 
outubro.

     Com o tema “Faz escuro 
mas eu canto”, será aberta 
dia 4 de setembro a 34ª. 
edição da Bienal de São 
Paulo que será presencial 
no Pavilhão do Ibirapuera e 
em mais 25 outros museus 
de Sampa com exposições 
conectadas. Dá para perder?

      Está sendo organizada 
uma imensa manifestação 
nacional para o dia 7 de 
setembro, a partir de Brasília 
com a participação da 
população, motociclistas e 
caminhoneiros, prometendo 
parar o Brasil. 

JANTAR
Além de um maravilhoso quibe 
cru de entrada- seu carro 
chefe-Paulo, Dalul assinou um 
tagliatelli com ragù aquecendo 
a gélida noite de quarta-feira, 
no jantar do Grupo Red Angus, 
chez Raul Pinheiro Machado, no 
Condomínio Damha I. Naquele 
condomínio que beija a enseada 
da represa, fazia 10 graus.

NOTA DEZ  
Carlão Ravelli é insaciável. Como 
se não bastasse a qualidade 
da comida e do serviço do 
Castel lana, no jantar que 
promoveu quinta-feira para o 
seu grupo de consórcio, ainda 
levou de casa, pudim de leite 
condensado e manjar de coco e 
ameixa, com os quais muitos se 
refastelaram.

PAIS NOSSOS   
Pai palavra doce e bonita que embute em seu bojo o significado 
de uma pessoa de fibra e coragem. Maior bênção da vida de seus 
filhos, é o grande pilar sobre o qual assentam as famílias. O Dia 
dos Pais, uma das datas mais importantes do nosso calendário, 
será celebrado no próximo domingo e inicio hoje em minha coluna, 
uma homenagem aos pais, que ocupará todo o mês dedicado a 
eles. Esse herói de cada um por toda uma vida não é protagonista 
de nenhuma história em quadradinhos, filme de ação ou lenda 
antiga. Pelo contrário, ele é bem real, a quem os filhos devem 
suas vidas e a formação de seu caráter. Nesse dia, celebramos a 
grandeza de todos os pais que oferecem aos seus filhos, a força 
e a estabilidade, até nos momentos mais difíceis. Inspiração e 
referência para os filhos, é merecedor das homenagens mais 
efusivas. Exemplo de vida, os pais aqui elencados, são amorosos, 
pacientes, dedicados, atentos, generosos, persistentes e lutadores. 
Na vida às vezes, por medo ou vergonha, muitos filhos deixam 
de dizer-lhes o que sentem e quando desejam dizer já pode ser 
tarde demais. É importante dizer obrigado pelos conselhos, pelas 
lágrimas  de emoção e alegria, pelo abraço, pelo beijo, pelo 
sono velado. É assim que o pai ensina seu filho a magia de ser 
pai também, de saber impor e disciplinar, de saber brincar e dar 
liberdade ao seu filho. De educar, ensinar a ser íntegro, firme, mas 
sempre com muito amor e carinho. Nossa homenagem a esses 
pais, nomes de grande respeito em nossa melhor sociedade, que 
a partir de agora serão aqui festejados.

DIA DOS PAIS I 

O Dia dos Pais será celebrado no próximo domingo, dia 8 e as 
pessoas que foram fortemente impactadas pela claustrofóbica 
convivência entre quatro paredes, estão começando a sair da 
toca, para sentir as boas vibrações da nova liberdade, já aliviadas, 
depois da segunda dose da vacina da Coronavirus. Nosso high 
tem enorme apego pelo convívio social e esse isolamento acaba 
gerando uma solistência, a solidão da existência, que faz com que 
as pessoas se debelem contra o ritmo letárgico da rotina perversa 
dessa retração presencial. Portanto, quem pretende se reunir 
com a família para almoçar, tendo seu pai como protagonista, 
é bom acelerar sua reserva senão vai ficar em pé à espera de 
acomodação. E acabar celebrando com um brunch por conseguir 
lugar só no final da tarde, início da noite. Se tiver sorte.

DIA DOS PAIS II
Entre as melhores sugestões que a coluna oferece, estão o 
Cantinella e o L’Osteria, os espaços da Redentora onde Rio Preto 
se encontra com as delícias da Itália;ou os três melhores cartões 
de visita que Rio Preto oferece através do churrasco: a Gaúcha, 
a Castellana e o El Toro, com carnes saborosíssimas, preparadas 
com vigor, que aterrissam tenras à mesa. E o Coco Bambu, no 
Shopping Iguatemi, inaugurado anteontem, que tem um extenso 
cardápio de frutos do mar, de massas e carnes num ambiente de 
classe, elegantíssimo, refinado e de enorme bom gosto.

DIA DOS PAIS III 

Se você é um feliz associado do Automóvel Clube ou é amigo de 
um sócio que pode apresentá-lo como convidado, neste domingo 
tem feijoada com o som do Bozó, sem reservas prévias. A cozinha 
do Automóvel Clube- você já deve ter lido aqui- recebeu um 
upgrade com a contratação de uma nova cozinheira que está 
apresentando maravilhas. E a feijoada é uma delas.

ANIVERSÁRIOS
Esses os aniversariantes de hoje: promotor de Justiça, Marcos 
Lelis Moreira; Elcy Laranjeira Bassan, Flávia Custódio Correia 
Verdi, Maura Costantini Mesquita, Ricardo Mano Sanches, Ricardo 
Scanduzzi Neto, Rosemeire Paco, Sebastião Otávio Fácio Filho Ana 
Lucia Botelho Pupim, Nelson Lois Oreiro, Emerson Gomez, Matheus 
de Abreu Costantini, Sérgio Augusto Fernandes, Nélio Galvão 
Martins Filho, Tufy Lemos Filho. E esses, de amanhã, 5, quinta-
feira: Dia do Carteiro, Dia do Farmacêutico, Dia Nacional da Saúde, 
nasceu Deodoro da Fonseca, nasceu Neil Armstrong-primeiro 
homem a pisar na lua, Padre Jarbas Brandini Dutra, Marilda Lerro 
Pereira dos Santos, Regina  Reverendo Vidal Nagamine, Joana 
Rahd Tarraf, Jorge Youssef  Zahr, José Renato Bertazzo, Lorena 
Haddad da Fonseca, Maria Neves Costantini, secretário Mário Soler, 
da Comunicação; Nilce de Jesus Bonalumi Gomes, Sônia Homsi 
Diegues, Marcus Vieira, Tatá Soubhia, Ana Clara Fleury, Isabelle 
Accioly - colunista de Maceió, Jacques de Beauvoir - colunista de 
Salvador,Vereador Marco Rillo, Paulinho Pachá. 

ESPORTE E SAÚDE 
A médica Gabr ie la Togni 
está na contagem regressiva 
para finalizar a residência 
em Medicina Esportiva pela 
Unifesp (Universidade Federal 
de São Paulo). Formada pela 
Faceres, ela voltará a Rio Preto 
com muito conhecimento e 
experiência, adquiridos também 
com a pós-graduação em 
Fisiologia do Exercício e do 
Esporte e em Nutrologia, pelo 
Einstein. Seu retorno deve 
agitar a Togni Medicina Nuclear 
e Ultrassonografia, clínica da 
família.

NOSSOS PAIS 

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

DIA DOS PAIS VII
Dois outros endereços que a coluna recomenda, é o Café du 
Centre, na Rua Pernambuco, Redentora, que tem um extenso 
cardápio de doces bolos, licores, chantillys e cafés, projeto 
edulcorado de recuperar e valorizar pâtisseries ancestrais e a 
identidade cultural francesa. Cremes que conversam com cafés 
e se transformam no Romeu e Julieta do cardápio, para se reunir 
depois do almoço e terminar a tarde de domingo. E para encerrar 
domingo de muita comezaina, nada melhor do que a melhor 
pizza de Rio Preto- distante das demais- na Bottega Napolitana, 
na Rua Pernambuco, ao lado do Frei Caneco, uma experiência 
gastronômica onde fortalecemos nossos laços com a região 
amalfitana no sul italiano. 

ENCONTRO 
A Confraria da Pesca, que vem 
se reunindo anualmente para um 
finde na Enseada Azul no mês de 
outubro, marcou para o dia 22 
de outubro o próximo encontro. 
É um fim de semana generoso 
em comida, bebida da melhor 
qualidade além de temperos de 
alegria e confraternização.

Fazendo moldura para este colunista, a diretoria do res-
taurante Coco Bambu, o novo enfant gaté da gastronomia 
rio-pretense: Da esquerda pra direita: Vicente Melo - sócio 
Coco Bambu Rio Preto; Ronan Aguiar - sócio-diretor Coco 
Bambu; Rodrigo Lira - sócio Coco Bambu Rio Preto e To-

más Barreto - sócio Coco Bambu Rio Preto. Os cearenses 
Rodrigo, Vicente e Tomás transferiram residência com 

suas famílias para nossa cidade.
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O médico oftalmologista João Falopa com a mulher Vera e 
os filhos, Tatiana, Thaissa e João Leonardo

O Ortopedista Marcus Vinicius Baptista ladeado por seus 
dois filhos: Vinicius Augusto Ferreira Baptista, acadêmico 

de Medicina e Larissa Gabrielle Ferreira Baptista, 
acadêmica de Direito.

* 

* 

* 

* 

* 

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

NOSSOS PAIS 

DIA DOS PAIS IV   
Os associados do Harmonia Tênis Clube terão a disposição no Dia 
dos Pais, um almoço árabe, mas precisam fazer suas reservas até 
às 10 horas de amanhã. O almoço, no salão de festas, oferecerá 
arroz árabe, tabule, fatouche, homus, coalhada seca, charuto 
de folha de uva, quibe cru, quibe assado, kafta, sfiha de carne 
e carneiro à caçadora. A sobremesa será sorvete de creme com 
calda de chocolate. A adesão custa R$ 90,00 por pessoa e R$ 
45,00 para crianças até 12 anos.    ALTAR  

De casamento marcado e 
editais de proclama publicados, 
Mariana Manelli Giorgi, filha d e 
Rui Carlos Giorgi e Maria Ignez 
Manelli Giorgi e o carlopolitano 
– que você está ca-re-ca de 
saber que é natural de São 
Carlos -Camilo da Cruz, filho de 
Mauro  e Lourdes da Apparecida 
Tirone Cruz. 


